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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
10/2007. (III. 14.) 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 az alábbi rendeletet
alkotja.

1. §

3. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 48. § (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
INDOKOLÁS
„(4) A képviselôcsoport mûködéséhez a feltételeket a
költségvetésbôl kell biztosítani. Ennek mértéke havonta
a 10 képviselônél több tagú képviselôcsoportok esetében
a képviselôi alapdíj [45. § (2) bekezdés] 5,5-szerese
képviselôcsoportonként; a 10 képviselônél kevesebb tagú
képviselôcsoportok esetében a képviselôi alapdíj 6,5-szerese képviselôcsoportonként; ezen felül a képviselôcsoport minden tagja után a képviselôi alapdíj 60%-a.
Ez tartalmazza a képviselôcsoport részére foglalkoztatott
személyek személyi juttatásait is járulékaival együtt, kivéve a jubileumi jutalmat.”

A rendelet módosítását az indokolta, hogy a képviselôi tiszteletdíjak a tavalyi évhez képest jelentôsen csökkentek. Ennek következtében a képviselôcsoportoknak
és a bizottságoknak változatlan mennyiségû feladataikat
lényegesen kevesebb összegbôl kell ellátniuk. A megemelt keretek abszolút értékben véve nem jelentenek növekedést, csak szinten tartást.

2. §

A 3. §-hoz

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(1) A bizottságok mûködéséhez a feltételeket a költségvetésbôl kell biztosítani. Ennek mértéke havonta a
képviselôi alapdíj [45. § (2) bekezdés] 50%-a bizottsági
tagonként. A bizottság a költségkeretének felhasználásáról határozattal dönt.”

Az 1–2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

2007. március 14.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
11/2007. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésérôl
Budapest Fôváros Közgyûlése az államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében
eljárva Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi
költségvetésérôl a következô rendeletet alkotja:

ELSÔ RÉSZ
Budapest Fôváros Önkormányzata
2007. évi költségvetése kiadásainak
és bevételeinek fôösszege,
a hiány mértéke és finanszírozásának módja,
címrendje, céljellegû bevételei és kiadásai

(7) Az (1) bekezdés szerinti 31 215 700 ezer Ft összegû hiányból:
a) 579 800 ezer Ft összeget a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Világbank között 1999. évben
megkötött kölcsönmegállapodás alapján lehívható
hitelbôl finanszíroz,
b) 30 635 900 ezer Ft összeget a Budapest Fôváros
Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank
(EIB) között 2002–2006-ban megkötött keretszerzôdések alapján lehívható hitelbôl finanszíroz.
2. §
A költségvetés címrendje, kiadási,
bevételi elôirányzatok, létszám

1. §
(1) Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése
kiadási fôösszegét
497 240 630 ezer Ft-ban,
bevételi fôösszegét
466 024 930 ezer Ft-ban,
hiányának összegét
31 215 700 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fôösszeg elôirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat
4. oszlopa szerint határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fôösszeg elôirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fôösszegen belül
a mûködési célú állami hozzájárulásokat a Fôpolgármesteri Hivatal támogatásértékû mûködési bevételeit és államháztartáson kívülrôl átvett mûködési célú pénzeszközátvételeit az 1/b, támogatásértékû felhalmozási bevételeit és államháztartáson kívülrôl átvett felhalmozási
célú pénzeszközátvételeit az 1/c, a felvenni kívánt támogatási kölcsöneit és nyújtott kölcsöneinek visszatérülését
az 1/d, cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb
központi támogatásait az 1/e számú táblázat tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási
fôösszegen belül a mûködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elôirányzatokat mérlegszerûen, egymástól
elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a 2/a számú táblázat
tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási fôösszeg figyelembevételével összeállított elôirányzat-felhasználási ütemtervet a 2/b táblázat tartalmazza.

(1) A költségvetés címrendjét az a)–c) pontok keretei
között a 3. számú táblázat tartalmazza
a) A költségvetés címrendje két részbôl, 4, 5 illetve
6 jegyû számból és az intézmény/feladat megjelölésébôl áll.
b) A Budapest Fôváros Önkormányzata felügyelete
alá tartozó költségvetési intézmények az 1000–6000
címeken szerepelnek, ágazati sorrendben. Az önállóan gazdálkodó intézmények címszáma 4 jegyû.
A részben önállóan gazdálkodó intézmények
címszáma 6 jegyû, az 1–4. számjegy megegyezik
annak az önállóan gazdálkodó intézménynek a címszámával, amelyhez az alapító okirat szerint tartozik, az 5–6. számjegy sorszám.
c) A Fôpolgármesteri Hivatal és a Fôvárosi Önkormányzat feladatainak elôirányzatait a 7000–9000
számú címek rögzítik. Ezen belül:
a 7100 címeken a hivatali feladatok és a testületi
mûködés tervezett kiadásai és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek elôirányzata,
a 7200 címeken az önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó hivatali szakmai tevékenységek kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek elôirányzata,
a 7300 címeken a városüzemeltetési (közlekedési,
közmû, környezetvédelmi, stb.) feladatok tervezett
kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó
bevételek elôirányzata,
a 8100 címeken a vállalkozások támogatása,
a 8200 címeken az alapok és a bizottsági keretek
elôirányzata,
a 8300 címeken az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása,
a 8400 címeken az egyes önkormányzati feladatok
tervezett kiadásai, ezen belül a 8401 címen a költségvetési szerveknek folyósított támogatás,
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a 8500 címeken az intézmények önkormányzati támogatásának, valamint a Fôpolgármesteri Hivatalban tervezett – e feladatokon elôirányzott bevételekkel csökkentett kiadásoknak és a tartalékoknak
a fedezetét képezô – önkormányzati bevételek és
hitelek,
a 8601 címen a fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatok elôirányzata,
a 8700 címeken az egyéb szervezetek, egyéb címekbe nem sorolható szervek támogatása,
a 9000 címeken Budapest Fôváros Önkormányzata
tartalékai, ezen belül a 9100 címeken a céltartalékok, a 9200 címeken a bizottsági keretek céltartalékai, a 9300 címen az általános tartalék elôirányzata
kerül tervezésre.
(2) A költségvetés címrendjébe tartoznak továbbá az
(1) bekezdésen túl az alábbi címek is, amelyek e rendelet 3. számú táblázatában nem szerepelnek, de az évközi
operatív feladatellátáshoz szükségesek. Ezekre a címekre a 9100-as, illetve a 9200-as céltartalékokról átcsoportosított és felosztott azon elôirányzatok kerülnek,
amelyeket a 11. §, valamint a 17. § szerint szabályozott
döntések alapján nem a Fôvárosi Önkormányzat intézményei, illetve a fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatok kapnak támogatásként:
a) magánszemélyek támogatása, illetve személyi és
dologi kiadások esetén:
7218 Fôpolgármesteri keret személyi és dologi
kiadásai,
7223 Egészségügyi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
7225 Idegenforgalmi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
7226 Esélyegyenlôségi célú bizottsági kerethez
kapcsolódó kiadások,
7237 Szociális célú bizottsági kerethez kapcsolódó
kiadások,
7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó
kiadások,
b) egyéb szervezetek támogatása esetén:
8202 Egészségügyi célú bizottsági keret,
8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret,
8206 Bûnmegelôzési célú bizottsági keret,
8207 Kulturális célú bizottsági keret,
8209 Mûemléki célú bizottsági keret,
8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret,
8212 Esélyegyenlôségi célú bizottsági keret,
8213 Szociális célú bizottsági keret,
8222 Civil célú bizottsági keret,
8445 Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerzôdéssel adható támogatási keret,
8446 Nagyrendezvények kerete,
8447 Fôpolgármesteri keret.
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(3) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási
fôösszeg címenkénti és címeken belül elôirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1–22. sorai tartalmazzák.
(4) Az elôirányzatok a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetésérôl szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 15. § (2) bekezdése,
és 16. § (1) bekezdése b) és g) pontjaiban megállapított,
felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az
alábbiak szerint tartalmazzák:
a) színházi támogatás az 5101, 5102, 5107, 5109,
5111, 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122,
8125 címeken
3 713 700 ezer Ft,
b) tûzoltóság támogatása a 6005
címen
7 215 805 ezer Ft,
c) kiegészítô támogatás egyes
feladatok ellátásához összesen: 594 170 ezer Ft,
ebbôl:
az érintett intézmények címein 353 179 ezer Ft,
a „8354 Fôvárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány” címen 240 991 ezer Ft,
d) 4-es metróvonal I. szakasz
(Kelenföldi pu.–Keleti pu.)
építése a 8403 címen
65 550 000 ezer Ft.
(5) Az elôirányzatok az Európai Uniós támogatással
megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/e számú táblázatban részletezettek szerint tartalmazzák.
(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési
létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. számú táblázat 35. sora tartalmazza.
(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi
fôösszeg címenkénti és címeken belül elôirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 23–34. sorai
tartalmazzák.
(8) Az egyes címeken tervezett bevételekbôl céljellegû bevétel:
a) A „8501 Intézményi mûködési bevételek” címen
tervezett bevételekbôl a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú
szabad pénzeszközök befektetésébôl realizált kamatbevételek tervezett összege, 522 500 ezer Ft,
amelyet a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadásokra kell fordítani.
b) A „8504 Idegenforgalmi adó” címen tervezett adóbevétel és az ehhez kapcsolódó üdülôhelyi normatív hozzájárulás (a továbbiakban: idegenforgalmi
bevétel) együttes 3 750 000 ezer Ft összege. Ebbôl
a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megilletô
53%, azaz 1 987 500 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekbôl kerületeknek átadás” cím elô-
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irányzatának a fedezete, a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô 47%, azaz 1 762 500 ezer Ft az alábbi kiadási elôirányzatok fedezetét jelenti:
ba) városüzemeltetési feladatok:
„7321 Köztisztaság” címen
belül a kiemelt területek
köztisztasága
500 880 ezer Ft,
„7322 Közvilágítás” címen
belül a díszvilágítás
üzemeltetése
162 950 ezer Ft,
„7331 Környezetvédelmi
feladatok” címen belül a kiemelt
területek parkfenntartása
244 373 ezer Ft,
bb) „8115 BTH Budapesti
Turisztikai Kht.”
367 446 ezer Ft,
bc) „9120 Nagyrendezvények
céltartaléka”
426 851 ezer Ft,
bd) „9211 Idegenforgalmi célú
bizottsági keret céltartaléka” 60 000 ezer Ft.
c) Az idegenforgalmi bevétel 3 750 000 ezer Ft összegét meghaladó többletbevételbôl a kerületi önkormányzatokat megilletô 50% hányad. A többletbevétel Fôvárosi Önkormányzatot megilletô hányadának felhasználásáról a 2007. évi pénzmaradvány
elszámolásával egyidejûleg, 2008-ban dönt a Fôvárosi Közgyûlés.
d) A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8501 Intézményi mûködési bevételek” címen tervezett bevételbôl 506 000 ezer Ft, a „8514
Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett
bevételbôl 400 000 ezer Ft, összesen 906 000 ezer Ft,
amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a városrehabilitációs keret, valamint a lakásgazdálkodás feladatokon került megtervezésre.
e) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „8501 Intézményi
mûködési bevételek” címen tervezett bevételbôl
16 500 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételbôl 192 400 ezer Ft,
összesen 208 900 ezer Ft, amely kiadásként a „8403
Önkormányzati fejlesztések” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez
kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre.
(9) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok
(ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba
tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre
kijelölt ingatlanokat is) értékesítésébôl származó bevételek az önkormányzat saját bevételbôl tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind a
forgalomképes, mind a korlátozottan forgalomképes)
bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet
javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett
ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel
tervbevétele kizárólag a 7 éves fejlesztési tervben, a ké-
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sôbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „9112
Évközi indítású beruházások” cím Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat egyidejû megemelésével történhet.
(10) A Fôpolgármesteri Hivatal címein belül tervezett
2007. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti
csoportosításban a 3/a számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.
(11) A költségvetési intézmények és a Fôpolgármesteri Hivatal címei a társadalmi szervezeteknek és alapítványoknak nyújtandó támogatásokat a 3/b számú táblázat szerinti részletezésben és összegekkel tartalmazzák.
(12) A „8601 Fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatok elôirányzatai” címen belül a fôvárosi területi
kisebbségi önkormányzatoknak biztosított támogatás
fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatonkénti és
azon belül célonkénti összegeit a 3/c számú táblázat tartalmazza.
(13) A fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatok
2007. évi költségvetése kiemelt elôirányzatait önkormányzatonkénti bontásban a 3/d számú táblázat tartalmazza.
(14) A „6009 Fôvárosi Közterületi Parkolási Társulás” címen tervezett elôirányzat kizárólag a Társulás
Közgyûlésének döntése alapján, annak megfelelôen módosítható.
(15) A „6001 Fôvárosi Közterület-felügyelet” címen
megtervezett elôirányzatokhoz kapcsolódóan az intézmény az általa ellátott közterületi feladatok végrehajtásáról év közben – folyamatos egyeztetés és a nyilvánosság
megteremtése mellett – ad számot a Fôpolgármesteri Hivatalnak.
(16) A „7311 Út-, hídfenntartás” címen megtervezett
kiadásokhoz kapcsolódóan a feladatokat ellátó szervezetek a Fôpolgármesteri Hivatallal egyeztetve március végéig mûszaki tervben dokumentálják az ellátandó feladatok naturáliáit és annak végrehajtásáról – a nyilvánosság
megteremtése mellett – negyedéves, féléves, illetve éves
jelentésekben adnak számot. A fenti cím mûködési
kiadási elôirányzatából 200 000 ezer Ft céljellegû, melynek felhasználásáról az érintett szakbizottság dönt 2007.
márciusában. A szolgáltatási szerzôdéseken a döntést át
kell vezetni 2007. március 31-ig.
(17) A „7321 Köztisztasági feladatok” címen tervezet
mûködési kiadási elôirányzatnak az FKF Zrt. és a Fôkert
Zrt. közötti felosztásáról az érintett szakbizottság dönt
2007. márciusában. A döntést az üzleti terveken át kell
vezetni 2007. március 31-ig. Az érintett szakbizottság
negyedévente elszámoltatja a szolgáltató szervezeteket.
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(18) A „7331 Környezetvédelmi feladatok” mûködési
kiadási elôirányzatából 220 000 ezer Ft céljellegû, melynek felhasználásáról az érintett szakbizottság dönt 2007.
márciusában. A szolgáltatási szerzôdéseken a döntést át
kell vezetni 2007. március 31-ig.

Budapest Fôváros Önkormányzata
2007. évi felújítási elôirányzatai
3. §
(1) A felújítási elôirányzatokat célonként a 4. számú
táblázat 8. oszlopa tartalmazza az alábbi bontásban:
Céljelleggel támogatott felújítások:
I. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények,
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények,
Intézményi felújítások:
III. Intézményi saját bevételek terhére történô felújítások,
IV. Út-, hídfelújítás,
V. Vízrendezés,
VI. Lakásügyi feladatok.
(2) A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a számú táblázat tartalmazza.

Budapest Fôváros Önkormányzata
2007. évi fejlesztési elôirányzatai
4. §
(1) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadások feladatonkénti elôirányzatait az 5. számú
táblázat A részének 6. oszlopa, ebbôl a felhalmozási célú
pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre a 7. oszlopa, a felhalmozási célú támogatásértékû kiadásokat a
8. oszlopa, és a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 9. oszlopa tartalmazza.
(2) A célhitelekbôl finanszírozott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.

2007. március 14.

elôirányzatait – intézményenként, tájékoztató jelleggel –
az 5/a számú táblázat tartalmazza.
(6) Az alábbi beruházásokhoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevôknek tôketartalékba
kell helyezniük:
Közlekedési feladatok
– Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása,
BKV Zrt. tôkepótlás
10 000 000 ezer Ft.
(7) A Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása feladat elôirányzatának felhasználásáról az érintett szakbizottság dönt 2007. március 31-ig.

Budapest Fôváros Önkormányzata költségvetési
tartalék elôirányzatai
5. §
(1) A 2. § (3) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból
az általános tartalék 3 756 175 ezer Ft, mely év közben
fedezetet biztosít az ágazati szakmai elôterjesztések
alapján az alábbi feladatokra:
az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó
kiadásoknak a központosított hozzájárulásokból nem
fedezett többleteire,
az oktatási ágazatot érintôen a 2007/2008-as tanév
feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból
jelentkezô nettó többletekre,
a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság mûködési többletkiadásainak fedezetére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból
a céltartalék 18 576 574 ezer Ft,
ebbôl:
mûködési célú
6 091 529 ezer Ft,
felhalmozási célú
12 484 645 ezer Ft,
helyi kisebbségi önkormányzati
mûködési célú
400 ezer Ft.
A céltartalékok elôirányzatait célonként a 3. számú
táblázat a 9100, 9200 címeken tartalmazza. A fôvárosi
kisebbségi önkormányzati céltartalék a 8601 címen
400 ezer Ft összeggel szerepel.

(3) A költségvetési intézmények címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat az 5. számú
táblázat B részének 6. oszlopa tartalmazza.

(3) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett 12 325 921 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti
összegeit az 5. számú táblázat C részének 6. oszlopa
tartalmazza.

(4) A költségvetési intézmények saját hatáskörû felhalmozási kiadási elôirányzatait intézményenként a
3. számú táblázat érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. számú táblázat
D részének 6., 7., 8. és 9. oszlopa szerint határozza meg.

(4) A „9158 Céltartalék a Fôvárosi Önkormányzat
dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására” címen tervezett 80 000 ezer Ft a Fôpolgármesteri Hivatal
és a Fôvárosi Önkormányzat intézményei dolgozóinak
lakásépítéséhez és lakásvásárlásához biztosít fedezetet.

(5) Az 1000–6000 címek intézményi beruházásainak,
egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek 2007. évi

(5) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási
céltartaléka” címen tervezett 75 000 ezer Ft támogatási
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keret az ingatlanok megszerzéséhez, elôvásárlási jog
gyakorlásához biztosít fedezetet.
(6) A „9110 Közmûvelôdési érdekeltségnövelô pályázat önrésze” címen tervezett 3724 ezer Ft támogatási
keret két kulturális intézmény pályázati támogatásához
az önrész fedezetét biztosítja.
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(3) A költségvetési évet és az azt követô éveket terhelô adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a számú táblázat 6–13. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

(7) A 2007. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelô kiadási elôirányzatra
történô átcsoportosítására – figyelemmel a 10–15. §-okban foglaltakra is – 2007. december 31-ig van lehetôség.
Ezt követôen a céltartalékok felhasználására a 2008. évi
költségvetés hatályba lépéséig csak a 2008. évi átmeneti
finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló
rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

BUDAPEST FÔVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

(8) A „9103 Oktatási ágazat mûködési tartaléka” címen tervezett elôirányzat az intézményvezetôk jutalmazására szolgál, tartós jelleggel, melyrôl a Közgyûlés egységes elvek alapján június 30-ig dönt. Az elôirányzatokat
2008-ban az intézmények eredeti költségvetésébe be kell
építeni.

7. §

(9) A „9129 Oktatási intézmények tanulóinak kedvezményes étkeztetése, ingyenes tankönyv biztosítása,
Arany János tehetséggondozó program” címen tervezett
300 000 ezer Ft támogatási keret felhasználására a Fôvárosi Önkormányzat rendelete alapján kerülhet sor, mely
szabályozza a rászorultság alapján járó diáktámogatások
rendjét.
(10) A „9134 Budapesti Rendôrfôkapitányság támogatása” címen tervezett 60 000 ezer Ft elôirányzatot a
fôkapitányi féléves beszámolót követôen, a Városrendészeti Bizottság javaslata alapján, a támogatási szerzôdés
módosításával, fôpolgármesteri hatáskörben lehet átcsoportosítani a „8705 Budapesti Rendôrfôkapitányság támogatása” címre.

A költségvetési évet követô elkötelezettségek
6. §
(1) A költségvetési év és az azt követô 2 év várható
bevételi és kiadási elôirányzatait tájékoztató jelleggel a
6. számú táblázat tartalmazza. A költségvetési évre és
az azt követô 2 évre szóló elkötelezettségek tételes felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a
6/a számú táblázat tartalmazza.
(2) A költségvetési év és az azt követô év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. számú
táblázat 8–11. oszlopai, beruházás esetén az 5. számú
táblázat 6., illetve 11–16. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelôen.

I. fejezet
Az önkormányzati költségvetési intézmények
és a Fôpolgármesteri Hivatal gazdálkodásának
általános szabályai

(1) Költségvetési alapokmányaikat a fôvárosi önkormányzati költségvetési intézményeknek e rendelet
3. számú táblázatában a 1101–6009 címeken meghatározott összegekkel, a Fôpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. számú táblázatának „B1 Fôpolgármesteri Hivatal
összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell
összeállítaniuk.
(2) A Közgyûlés felhatalmazza a fôvárosi önkormányzati költségvetési intézményeket és a Fôpolgármesteri Hivatalt a költségvetésben elôírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Fôpolgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott elôirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási elôirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó
szerv felülvizsgálja.
(4) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Fôpolgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után
az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási
elôirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem
folynak be, nem teljesíthetôk.
(5) A költségvetési intézmény – a közgyûlési döntést
követôen – létszámcsökkentésének végrehajtásához
felügyeleti támogatást igényelhet. Amennyiben az intézmény e jogcímen felügyeleti támogatásban részesül, úgy
köteles az ÖTM által a helyi önkormányzatok létszámcsökkentéseinek támogatására február 15-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázati feltételeknek megfelelôen
elkészíteni a pályázatot. Köteles továbbá az intézmény a
nem pályázható összegrôl is tételesen elszámolni.
A pályázók elôleget abban az esetben vehetnek igénybe – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
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1992. évi XXXIII. törvény 37/A. §-ára –, ha a létszámcsökkentéshez korábban igénybe vett elôleggel már elszámoltak. A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel
igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a helyi
önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a
résztvevô intézménynek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fôvárosi Önkormányzat által a pályázati cél
megvalósítására megelôlegezett összeg az intézménytôl
elvonásra kerül.

százalékával rendelkezik. Több költségvetési szerv közös vállalkozása esetében elegendô, ha a költségvetési
szervek befolyása együttesen éri el a legalább többségi
befolyást. A befolyásszerzés mértékére vonatkozó követelmény nem irányadó azon gazdálkodó szervezetek
esetében, amelyekben a költségvetési szerv részesedésilletve befolyásszerzése e rendelet hatálybalépése elôtt
megtörtént. Költségvetési szerv gazdálkodó szervezete
további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, benne
részt nem vehet.

(6) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Fôpolgármesteri Hivatal társadalmi szervezetet
a Közgyûlés egyedi engedélyével hozhat létre. Ugyanez
a szabály vonatkozik ezen szervezetek támogatására is.
Költségvetési szerv alapítványt nem alapíthat, ahhoz
nem csatlakozhat, de összesen évi 5 millió Ft értékhatárig alapítványok által ellátott feladattal összefüggô
kifizetésre – ha az feladatai ellátásával és tevékenységi
körével összhangban áll – kötelezettséget vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét a kiadások megtérítése mellett átengedheti.

(10) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézményeknek a 4. § (2) bekezdésben meghatározott, jóváhagyott beruházások kiadásai teljesítésének ellenôrzését
– a felügyeleti szervnek – a számlavezetô bankfióknál
lehetôvé kell tenniük.

(7) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Fôpolgármesteri Hivatal által támogatott szervezetek és magánszemélyek:
a) az árubeszerzési, építési beruházási, építési koncessziós és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott
támogatásokat kizárólag a közbeszerzésekrôl szóló
2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével használhatják fel,
b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre
juttatott céljellegû összeg rendeltetésszerû használatára vonatkozóan.
(8) A költségvetési intézmények és a Fôpolgármesteri
Hivatal:
a) köteles ellenôrizni az általuk juttatott összeg felhasználását és a számadást,
b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.
(9) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Fôpolgármesteri Hivatal a Közgyûlés engedélyével alapíthatnak gazdasági társaságot, közhasznú társaságot, illetôleg szerezhetnek gazdasági társaságban,
közhasznú társaságban érdekeltséget. A költségvetési
szerv csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt,
vagy olyan szervezetet alapíthat, amelyben felelôssége
nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, és
amelyekben – kivéve, ha törvény más feltételeket nem
határoz meg – legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik. Többségi irányítást biztosító befolyása van annak, aki tagsági (részvényes) jogai vagy a
gazdálkodó szervezet más tagjával (részvényesével) kötött megállapodás alapján a szavazatok több mint ötven

(11) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Fôpolgármesteri Hivatal alkalmazottaik önkéntes kölcsönös biztosítópénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét – szerzôdés alapján, munkáltatói
tagként – egészében vagy részben átvállalhatja. A szerzôdések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás
nem igényelhetô.
(12) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében
a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó
központi költségvetésbôl származó visszatérített összeg
Fôvárosi Önkormányzatot megilletô része csak fejlesztésekre fordítható.

Helyszíni bírságból származó bevételek
átutalása
8. §
A Fôvárosi Közterület-felügyelet és a Fôvárosi
Tûzoltóparancsnokság a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követô hó 15-ig köteles átutalni a Fôvárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási
Számlájára. A decemberben befolyt bevétel a pénzmaradvány elszámolás részét képezi.

Az önkormányzati költségvetési
intézmények és a Fôpolgármesteri Hivatal
pénzmaradvány-elszámolása
9. §
(1) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Fôpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát
– ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Közgyûlés hagyja jóvá. A Közgyûlés dönt az
önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
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(2) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Fôpolgármesteri Hivatal pénzmaradványának
elszámolása során:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra – kivéve az európai uniós
forrásokkal megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott elôirányzatnövekménybôl – az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár által finanszírozott intézmények kivételével – az az összeg, amelyet a létszámfeltöltés teljes
vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadókat terhelô járulékok elôirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos
részének maradványából azon összeg, amely nem
kapcsolódik a személyi juttatások elôirányzatának
járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelô járulékfizetési elmaradása van,
e) a gazdálkodási szabályok megsértésébôl származó
maradvány
Budapest Fôváros Önkormányzatát illeti meg.
(3) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Fôpolgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi
juttatásokba tartozó tételeken túlmenôen – a kiemelt
elôirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható.
A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség,
amely támogatási többlettel jár.
(4) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott
feladatok pénzmaradvány-elszámolása során az alap kezelôjének rendelkezése szerint kell eljárniuk az érintett
költségvetési intézményeknek.
(5) A normatív állami hozzájárulások, a normatív
részesedésû személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatásértékû bevételek 2007. évi elszámolásához kapcsolódó
befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fôvárosi
önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelô befizetési kötelezettség írható elô.
(6) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekrôl felhasználási célok szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.
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Elôirányzat-módosítás hatáskörének átruházása
a fôpolgármesterre és a bizottságokra
10. §
A Közgyûlés a 11–13. §-ok szerinti elôirányzatmódosítás jogát a Fôpolgármesterre, a 15. § szerinti elôirányzat-módosítás jogát az ágazatilag érintett bizottságokra ruházza át.

Elôirányzat-módosítások a fôpolgármesterre
átruházott hatáskörben
11. §
(1) A „9300 Általános tartalék” cím elôirányzatának felhasználásáról a fôpolgármester dönt az alábbi esetekben:
a) A Közgyûlés soron következô rendes üléséig nem
halasztható feladat miatti elôirányzat-módosítás évi
50 millió Ft erejéig, a Közgyûlés soron következô
rendes ülésén történô tájékoztatási kötelezettséggel.
b) A „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím feltöltésére irányuló elôirányzat-módosítás a tárgyhót
megelôzô hónapban történt tényleges kifizetésekkel azonos összegben, de éves szinten legfeljebb
200 millió Ft erejéig.
c) A „7322 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges elôirányzati többletigény erejéig történô
átcsoportosítás.
d) A „6005 Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság” címre az
intézmény mûködôképességének biztosítása céljából történô átcsoportosítás, részletes igénylés alapján, negyedévenkénti utólagos elszámolási kötelezettséggel az érintett szakbizottság felé.
(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a fôpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok
közötti átcsoportosítást:
„9120 Nagyrendezvények céltartaléka”,
„9121 Fôpolgármesteri keret céltartaléka”,
„9125 Szociális intézmények mûködési tartaléka”,
„9126 Céltartalék a Fôvárosi Közoktatási Informatikai Rendszer üzemeltetési költségeire”,
„9138 Kulturális intézményvezetôk jutalmazása”,
„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,
„9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszámtartaléka”,
„9147 Fôv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Központ és Int. mûködési tartaléka”,
„9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetôk
jutalmazása”,
„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat mûködési
tartaléka”,
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„9158 Céltartalék a Fôvárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására”,
„9159 Futókör üzemeltetésére (MAC)”,
„9162 Cigány Ház-Romano Kher mûködési tartaléka”,
„9179 Céltartalék a közalkalmazottak illetményével
kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására”.
(3) A (2) bekezdés szerinti fôpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményezô átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a
„9125 Szociális intézmények mûködési tartaléka”,
„9126 Céltartalék a Fôvárosi Közoktatási Informatikai Rendszer üzemeltetési költségeire”,
„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,
„9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszámtartaléka”,
„9147 Fôv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Központ és Int. mûködési tartaléka”,
„9159 Futókör üzemeltetésére (MAC)”,
„9162 Cigány Ház-Romano Kher mûködési tartaléka”,
„9179 Céltartalék a közalkalmazottak illetményével
kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására”
címekrôl az intézményi címekre történô átcsoportosításra.
(4) A „9167 Vis maior tartalék” cím elôirányzatának
felhasználásáról a fôpolgármester dönt. A keretbôl támogatás igényelhetô az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévô építményt (épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi létesítményt) sújtó, elôre nem látható természeti vagy
más – az önkormányzat kötelezô feladatellátását, illetôleg
a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztetô – károkból
adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására,
a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis
maior keretbôl) megtérülô károk figyelembevételével.
Nem igényelhetô támogatás a vis maior keretbôl az elmaradt felújításból, karbantartásból eredô, s ily módon
megelôzhetô károk helyreállítására, illetve felújítási
elôirányzatok pótlására.
A támogatást az 1000-6000 címeken szereplô önkormányzati tulajdonú intézmények, a Fôpolgármesteri Hivatal, illetve a hivatalon keresztül a 7300-as címeken
szereplô feladatokat ellátó gazdasági szervezetek igényelhetik
– a munka elvégzése elôtt utólagos elszámolási kötelezettséggel,
– az elvégzett munkát követôen számlák alapján.
A támogatás mértéke 50–100%, az eset súlyosságától
és a rendelkezésre álló elôirányzat nagyságától függôen.
Az elôirányzattal úgy kell gazdálkodni, hogy idôarányosan az évbôl hátra lévô idôszakban az egy negyedévre jutó
keret +, – 5%-os eltéréssel (20–30%) rendelkezésre álljon.
(5) A Közgyûlés a fôpolgármesterre ruházza át a
„9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címre,
valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházá-
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sok esetén az érintett intézményi címekre történô átcsoportosítás jogát az 5. számú táblázatban jóváhagyott
összegek erejéig a beruházási célokmány, célokmánymódosítás, engedélyokirat, illetve a pénzeszköz átadásátvételi megállapodás aláírását követôen az alábbiak
szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követôen az elôkészítés
költsége, célokmány-módosítás jóváhagyását követôen az okmányban jóváhagyott elôkészítési
többletköltség csoportosítható át.
b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az
elôkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.
c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követôen,
továbbá a 13. § (6) bekezdés szerint kiadott módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévô
elôirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.
Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás
tárgyévi üteme alacsonyabb a céltartalékban lévô
elôirányzatnál, a különbözetet a késôbbi években
jelentkezô magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka
feladatra kell átcsoportosítani. A cél- és címzett támogatással, hitellel, támogatásértékû bevételbôl,
államháztartáson kívülrôl átvett pénzeszközbôl
vagy egyéb céljellegû bevételbôl megvalósuló beruházások tárgyévi üteme a Fôvárosi Közgyûlés
döntésével az engedélyokirat és a források módosításával csökkenthetô, illetve megemelhetô.
Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás
tárgyévi üteme magasabb a céltartalékban lévô
elôirányzatnál, és a késôbbi évek üteme fedezi a
többletet, a magasabb éves ütemet a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések
átütemezésének tartaléka feladat elôirányzatából
kell biztosítani a késôbbi évek ütemének egyidejû
csökkentésével.
d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy az önkormányzat intézménye), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követôen
a beruházás elôkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás elôirányzata átcsoportosítható.
A 13. § (6) bekezdés szerint kiadott módosított
megállapodás alapján a céltartalékon lévô többletköltség csoportosítható át.
e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal
elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati
önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményérôl szóló értesítést követôen a beruházás elôirányzat-szükséglete a jóváhagyott keret erejéig
átcsoportosítható.
Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerzôdés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat
az elôirányzatokat az a)–c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.
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12. §

(1) Intézmények között, intézmények és a Fôpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címei között fôpolgármesteri
hatáskörben az alábbi elôirányzat-módosítások hajthatók
végre:
a) feladatátrendezésbôl következô kiadási, bevételi
és létszámelôirányzat-módosítás, kivéve a tanévi
feladatváltozásokhoz kapcsolódó elôirányzat-módosítást,
b) intézményi mûködési célú önkormányzati támogatás ágazati szintû elôirányzatának betartásával
kiadási és bevételi elôirányzat-átcsoportosítás esetenként és intézményenként 25 millió Ft értékhatárig.
(2) Intézményen, illetve a Fôpolgármesteri Hivatal
7101–7371 címein belül fôpolgármesteri hatáskörben az
alábbi elôirányzat-módosítások hajthatók végre:
a) a mûködési kiadás kiemelt elôirányzatai közötti
átcsoportosítás,
b) a felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházok elôirányzatát,
c) a mûködési és – a céljellegû önkormányzati beruházási támogatás kivételével – a felhalmozási
kiadások közötti átcsoportosítás,
d) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra
feljogosított intézményeket érintôen – a céljellegû
önkormányzati felújítási támogatás kivételével – a
felújítási kiadások javára és terhére történô átcsoportosítás,
e) bevételi elôirányzatok közötti módosítás, kivéve
a felügyeleti szervtôl kapott támogatás, valamint a
pénzforgalom nélküli bevételek elôirányzatát,
f) létszám- és elôirányzat-módosítás a gazdasági
feladatok vállalkozásba adásával összefüggôen.
(3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények többletbevételeinek, valamint pénzforgalom nélküli bevételeinek rendezése érdekében az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények címeirôl a részben önállóan gazdálkodó intézmények címeire, a kiemelt mûködési
kiadási elôirányzatokon belül a személyi juttatások és a
munkaadókat terhelô járulékok elôirányzatára történô
elôirányzat-rendezések hajthatók végre.
(4) A Fôpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címei között a kiadási és bevételi elôirányzatok közötti átcsoportosítás 25 millió Ft egyedi értékhatárig hajtható végre,
kivéve a céljelleggel támogatott feladatok elôirányzatait.

283

(5) Az (1) és (3) bekezdések szerinti elôirányzat-módosítás a feladatbôvüléshez kapcsolódóan a Fôpolgármesteri Hivatalon belül új címre is történhet.
(6) A felújítási elôirányzatokat érintôen fôpolgármesteri hatáskörben az alábbi elôirányzat-módosítások hajthatók végre:
a) a „8402 Intézményi felújítások céljellegû támogatási
kerete” címen központilag kezelt felújítási elôirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegû lebontása az intézmények részére a feladatra jóváhagyott összeg erejéig,
b) a „8402 Intézményi felújítások céljellegû támogatási kerete” címen központilag kezelt ágazati felújítási tartalékkeret ágazaton belüli, valamint az
„Egyéb feladatok” cím alatt tervezett felújítási elôirányzat ágazati megkötöttség nélküli átcsoportosítása elôre nem tervezhetô felújítási feladatra,
c) az ágazati felújítási támogatási keretek betartásával
felújítási feladatok közötti elôirányzat-átcsoportosítás 20 millió Ft egyedi értékhatárig, amely szükség esetén új feladatra történô átcsoportosításra is
irányulhat.
(7) Felhalmozási elôirányzatokat érintôen fôpolgármesteri hatáskörben a rendelet 5. számú táblázata A–B
részeiben az adott ágazaton jóváhagyott feladatok között
– egy feladatot érintôen évi 20 millió Ft egyedi értékhatárig – hajthatók végre elôirányzat-módosítások a következô korlátozásokkal:
a) az átcsoportosítással érintett feladatok teljes költsége nem módosítható,
b) a tervezési, elôkészítési ágazati keretek és peres
ügyek rendezésére jóváhagyott, továbbá a tárgyévi
befejezésre tervezett beruházás elôirányzata nem
csoportosítható át,
c) az elôirányzat-növelés nem irányulhat a mûszaki
tartalom megváltoztatására,
d) állami és címzett támogatással, államháztartáson
kívülrôl átvett pénzeszközökbôl, támogatásértékû
bevételbôl, céljellegû bevételbôl és a hitelbôl megvalósuló beruházások elôirányzata nem változtatható. Nem módosítható az EU-s pályázatokhoz biztosított önrész elôirányzata.
(8) Felhalmozási elôirányzatokat érintôen fôpolgármesteri hatáskörben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Városrehabilitáció fôvárosi kiegészítése és a Városrehabilitáció fôvárosi kiegészítése
II. ütem elôirányzatán belül átcsoportosítás hajtható végre a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre, a
támogatásértékû felhalmozási kiadás, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása elôirányzatok
között a jóváhagyott kiadási kereteken belül.
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Elôirányzat-módosítások a fôpolgármesterre
átruházott hatáskörben,
az ágazatilag érintett bizottságok javaslatai alapján

2007. március 14.

Gazdasági, ellátási
– Gazdasági, ellátási 2007. évi
feladatok
12 000 ezer Ft
elôirányzatának feladatra történô felosztását.

13. §
(1) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján
a fôpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:
„9102 Egészségügyi tartalék”,
„9104 Kulturális tartalék”,
„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék”,
„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”,
„9134 Budapesti Rendôrfôkapitányság támogatása”,
„9140 Céltartalék az önkéntes tûzoltó egyesületek támogatására”,
„9161 Egészségügyi mûszerek tartozékcseréi”.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog további támogatási
igényt nem eredményezô átcsoportosításra korlátozódik.
(3) A Közgyûlés az Egészségügyi és Szociálpolitikai
Bizottság javaslata alapján a fôpolgármesterre ruházza át
a „8413 Sport célú támogatás” címrôl intézményi címekre történô átcsoportosítási jogát.
(4) A Közgyûlés a fôpolgármesterre ruházza át az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen a 2007. évre tervezett
a) ágazati keretek közül az
Egészségügy
– Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész
19 200 ezer Ft,
– Nem céltámogatott gép-mûszer
és berendezés
365 200 ezer Ft,
Szociális
– Gép-, berendezéspótlás, akadálymentesítés
28 800 ezer Ft,
– Bútorzatcsere
19 200 ezer Ft,
– Nagyobb értékû ingatlan
kiváltások
28 800 ezer Ft,
Oktatás
– Ingatlanvásárlás
28 000 ezer Ft,
– Középiskolák gép-mûszer fejlesztése
28 000 ezer Ft,
– Intézmények berendezéspótlása
28 000 ezer Ft,
– Egyéb intézmények gép-mûszer
beszerzése
16 800 ezer Ft,
Gyermekvédelem
– Intézmények gép-, berendezéspótlása
19 200 ezer Ft,
b) ágazati keretjellegû fejlesztések közül a
Lakás
– Kerülettel közös tulajdonú területek közmûvesítése
4 800 ezer Ft

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti ágazati keretek
felosztási javaslatát (intézmény, és/vagy mûszaki tartalom, és/vagy jóváhagyott összeg módosítása, kiegészítése) a bizottságok a célokmány, az engedélyokirat, pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban:
engedélyokmány) jóváhagyásáig módosíthatják.
A keretbôl jóváhagyott fejlesztések engedélyokmányának hatályon kívül helyezésére, vagy módosítására –
a befejezési határidô módosítása kivételével – a tervezett
feladat elôirányzatának a „9112 Évközi indítású beruházások” cím céltartalékából a beruházó intézmény címére
történô fôpolgármesteri hatáskörû átcsoportosításig van
lehetôség. Az engedélyokmány módosítása elôtt az ágazati szakbizottság keret módosító javaslata is szükséges.
Központi pályázat önrészére jóváhagyott keret esetében engedélyokmányt az elnyert pályázat mûszaki tartalmának, a beruházás forrásainak állami és saját önrész
részarányának betartásával lehet jóváhagyásra elôterjeszteni. Pályázati támogatást el nem nyert fejlesztés önrészét a Fejlesztések átütemezésének tartaléka elôirányzatára kell átcsoportosítani.
Az év végéig fel nem osztott keret, továbbá az állami
támogatáshoz felosztott keretbôl a pályázati támogatást
el nem nyert fejlesztés önrésze a következô évi ágazati
keretet nem növeli.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti ágazati keretjellegû fejlesztések felosztása során az ágazati keret terhére
beruházások többletköltségére pótkeret javasolható.
Az év végéig fel nem osztott keret, továbbá az állami
támogatáshoz felosztott keretbôl a pályázati támogatást
el nem nyert fejlesztés önrésze a következô évi ágazati
keretet nem növeli.
(7) A Közgyûlés a Gazdasági Bizottság javaslata alapján, a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
egyetértésével a fôpolgármesterre ruházza át a „8420
Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek”
címen belül a támogatásértékû mûködési kiadási és a
támogatásértékû felhalmozási kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás jogát.
(8) A Közgyûlés a fôpolgármesterre ruházza át a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága javaslata alapján a „8443
Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” címen a 2007.
évre tervezett 30 000 ezer Ft tartalékkeret feladatokra
történô felosztásának és a projektek elôirányzatainak
feladatok közötti módosításának jogát.
(9) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.
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Fôpolgármesterre átruházott
elôirányzat-módosítási hatáskör hatálya,
kiegészítô szabályai

Elôirányzat-módosítás a fôvárosi
önkormányzati költségvetési intézményeknél
és a Fôpolgármesteri Hivatalnál

14. §

16. §

(1) Az e rendelet 11–13. §-aiban foglalt fôpolgármesterre átruházott elôirányzat-módosítási hatáskör 2007.
december 31-ig gyakorolható.

(1) A Közgyûlés által a fôpolgármesterre átruházott
hatáskörben a 11–13. § szerinti, a bizottságaira átruházott hatáskörben a 15. § szerinti elôirányzat-módosítások
hajthatók végre.

(2) A fôpolgármester a 11–13. §-okban meghatározott
hatásköreit a fôjegyzô ellenjegyzésével, a Közgyûlés
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága, valamint érintett
szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejû tájékoztatása
mellett gyakorolhatja.

Elôirányzat-módosítások bizottságokra
átruházott hatáskörben
15. §
(1) A Közgyûlés a bizottsági keretek 9200-as címek
között tervezett céltartalékai, valamint a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím felett felhasználási jogkörrel rendelkezô bizottságaira ruházza át a céltartalékokból, illetve az Alapból
a) az önkormányzati költségvetési intézményekre, a Fôpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címeire, valamint
b) az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb
szervezetek, nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, települési önkormányzatok és egyéb
költségvetési intézmények részére utalandó kifizetés jogcímére, a 8200-as címekre
történô – tartós elkötelezettséggel nem járó – átcsoportosítás jogát.
(2) Az ágazatilag illetékes bizottság jogosult a „8210
Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékû
mûködési kiadás, támogatásértékû felhalmozási kiadás, a
mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre és felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatok közötti átcsoportosításra.
(3) A bizottságokra átruházott elôirányzat-módosítási
hatáskörök a Fôvárosi Közgyûlés 2007. évi utolsó ülésének napjáig gyakorolhatóak. Ezt követôen a 2008. évi
költségvetés hatálybalépéséig a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása az irányadó.

(2) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási elôirányzataikat a külön jogszabályban
szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott elôzô évi
pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal a
Közgyûlés jóváhagyását követôen.
(3) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb ugyanezen elôirányzat maradványa fordítható,
amely tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel
nem járhat.
(4) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények a kiemelt elôirányzatokon belüli részelôirányzataiktól az (5) bekezdésben foglaltak kivételével elôirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
(5) A személyi juttatások elôirányzatai közül a rendszeres juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások elôirányzat-maradványa év közben, illetve következô évben – figyelemmel a 9. § (1) bekezdésében foglaltakra – a pénzmaradvány, illetôleg az elôirányzat-maradvány jóváhagyását követôen használható fel jutalom
kifizetésére, elôirányzat-módosítási kötelezettséggel.
Fenti korlátozáson túlmenôen a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladatvégrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.
(6) Abban az esetben, ha a Közgyûlés döntése alapján
a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi
juttatások eredeti elôirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-elôirányzatot, az abból származó
megtakarítást a költségvetési évben és a következô
év(ek)ben – az (5) bekezdés szerinti mértékben – használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.
(7) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi
elôirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó
szerv egyidejû tájékoztatásával, a tényleges többletnek
megfelelô összegû, saját hatáskörû elôirányzat-módosítás után használhatja fel.
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(8) A tervezett elôirányzatot meghaladó többletbevételbôl az éves személyi juttatások és az azzal összefüggô munkaadókat terhelô járulékok elôirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben
legfeljebb az alábbiak szerint emelhetô:
a) a többletbevétellel összefüggô feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe
tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott
bevételbôl történô teljesítése után fennmaradó
összeg erejéig,
b) szerzôdés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott idôszakra.
(9) A tervezett elôirányzatot meghaladó többletbevételbôl a fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmény munkavállalóinak illetménye év közben akkor
emelhetô, ha a bevétel tartós, és a következô évben az intézmény költségvetésében megtervezésre kerül.
(10) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények éves személyi juttatás elôirányzata nem emelhetô:
a) az intézményi ellátási díjak,
b) az alkalmazottak térítése,
c) az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és
egyéb térítése,
d) a felhalmozási és tôke jellegû bevételek,
e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülrôl származó átvett pénzeszköz – ideértve az adományokat, segélyeket is –
tervezett elôirányzatot meghaladó többletébôl, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthetô
kiadásra irányul, vagy a megkötött szerzôdés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
(11) Az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott
fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények költségvetése, ezen belül a személyi juttatások elôirányzata,
a költségvetési létszámkeret – az Egészségbiztosítási
Alapból kapott támogatások tekintetében – a teljesített feladatnak megfelelôen a ténylegesen folyósított
összegig módosítható.
(12) A költségvetési intézmények saját bevételeik
többletébôl a felújítási elôirányzataikat saját hatáskörben
növelhetik. Más gazdálkodó szervtôl származó (elôre
nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökbôl a
felújítási elôirányzat az érintett fôvárosi önkormányzati
költségvetési intézményekben év közben saját hatáskörben felemelhetô. A felújítási elôirányzat emelése nem
járhat több éves elkötelezettséggel.
(13) A Fôpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címein
tervezett feladatokat érintôen az (1)–(12) bekezdésekben
részletezett jogköröket a fôpolgármester gyakorolja.
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III. fejezet

Az Alapok, valamint a bizottsági keretek
és a közszolgáltatási szerzôdéssel
adható támogatások céltartalékainak
felhasználási szabályai
17. §
(1) A költségvetésben a „8201 Vagyongazdálkodási
keret” címen, a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen,
valamint a 9200-as bizottsági keretek céltartalékai tervezett elôirányzati felhasználásáról – a fôpolgármester javaslatára – a Közgyûlés alábbi bizottságai a (2)–(4) bekezdések keretei között döntenek:
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság
9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka
Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság
8210 Környezetvédelmi Alap
Kulturális Bizottság
9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
9209 Mûemléki célú bizottsági keret céltartaléka
Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság
9212 Esélyegyenlôségi és civil célú bizottsági
keret céltartaléka
Gazdasági Bizottság
8201 Vagyongazdálkodási keret
9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka
Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság
9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret
Városrendészeti Bizottság
9206 Bûnmegelôzési célú bizottsági keret
(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:
a) a Fôvárosi Önkormányzat forgalomképes vagyonának gyarapítására,
b) az önkormányzati portfolió gyarapítására, annak
kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô ingatlanok hasznosítása során felmerülô, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének
költsége, pályáztatási költségek, stb.),
d) az éves Vagyongazdálkodási Irányelvekben meghatározott feladatokra.
(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest
Fôváros Önkormányzata és intézményei beruházási és
felújítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjérôl szóló 50/1998. (X. 30.)
Fôv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati
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beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.
(4) A Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási
Bizottság a „8210 Környezetvédelmi Alap” feletti felhasználási jogkörét a Fôvárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 32/1996. (VI. 21.) Fôv. Kgy.
rendeletben elôírtak szerint gyakorolhatja.

18. §
A Közgyûlés az ágazatilag érintett bizottság javaslata
alapján dönt az alábbi céltartalékról az alábbi címre történô átcsoportosításról, egyben jóváhagyja a közszolgáltatási szerzôdéseket:
A „9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási
szerzôdéssel adható támogatások céltartaléka”, címrôl a
„8445 Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerzôdéssel adható támogatási keret” címre.
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.

A fôpolgármester tájékoztatási kötelezettségei
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pénzalap részérôl biztosított pótelôirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a
Közgyûlés költségvetést érintô döntéseinek a költségvetési rendeleten történô átvezetésére, egyéb, a
feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatait módosító határozatainak, valamint a Fôvárosi
Közterületi Parkolási Társulás taggyûlése költségvetést módosító döntéseinek a költségvetési rendeleten történô átvezetésére a 2007. áprilisi, júniusi,
szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésôbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történô megküldését megelôzô rendes ülésre.
c) A 11–14. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a
16. § (2)–(13) bekezdései szerinti intézményi saját
hatáskörben végrehajtott elôirányzat-módosítások
tervbevételére: a 2007. január 1.–június 30. közötti
idôszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejûleg, illetve a 2007. július 1.–december 31. közötti idôszakra vonatkozóan legkésôbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez
– külön jogszabályban meghatározott határidejéig –
történô megküldését megelôzô rendes ülésre.
(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során
nem kell elôterjeszteni a tájékoztató jellegû táblázatokat.

19. §
(1) A fôpolgármester a Közgyûlés rendes ülésén:
a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról,
hogy az Országgyûlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami
pénzalap milyen pótelôirányzatot biztosított a rendes ülést megelôzô hónapban Budapest Fôváros
Önkormányzata részére,
b) a rendelet 1. és 2. számú táblázatainak megfelelô
formában tájékoztatást köteles adni a 11–14. §-ban
és a 16. § (2)–(13) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve elôirányzat-módosítási hatáskörben – a
rendes ülést megelôzô hónapban – hozott intézkedések elôirányzat-csoportokat érintô hatásairól.
(2) A fôpolgármester Budapest Fôváros Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérôl szóló beszámolót 2007. szeptember 15-ig – a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelôen – köteles elôterjeszteni a Közgyûlés részére.
(3) A fôpolgármester köteles a Közgyûlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
a) ha az Országgyûlés Budapest Fôváros Önkormányzatát érintô elôirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követôen haladéktalanul,
b) az Országgyûlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami

Beruházások, felújítások általános szabályai
az önkormányzati költségvetési intézményeknél
és a Fôpolgármesteri Hivatalnál
20. §
(1) A Fôpolgármesteri Hivatal és az önkormányzat
költségvetési intézményei támogatással fedezett beruházásaikra (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításaikra vonatkozó szerzôdésekben fôvállalkozói elôleg
fizetésére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a
nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel
finanszírozott azon beruházásokat, amelyek esetében a
hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni.
További kivételt képez a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet. A Fôpolgármesteri Hivatal címein jóváhagyott
költségvetési elôirányzatokból tervpályázatok kiírására
megbízást a Közgyûlés ágazatilag illetékes bizottsága
egyetértésével lehet kiadni.
(2) A 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó beruházások esetében kötelezettségvállalásra a 11. § (5) bekezdése szerint végrehajtott elôirányzat-módosítás jóváhagyását követôen kerülhet sor.
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(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó fôvárosi önkormányzati, illetve intézményi építési beruházásokra, árubeszerzésekre, építési koncesszióra, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseirôl szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó
jogszabályok elôírásait kell alkalmazni.

Külsô személlyel, szervezettel történô
szerzôdéskötés szabályai a fôvárosi önkormányzati
költségvetési intézményeknél
és a Fôpolgármesteri Hivatalnál
21. §
(1) A Fôpolgármesteri Hivatalnál, valamint a fôvárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a
dologi kiadások terhére – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerzôdéssel, számla ellenében külsô
személy vagy szervezet igénybe vehetô.
(2) A szerzôdést írásban kell megkötni.
(3) A szerzôdéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához
megfelelô szakértelemmel rendelkezô személyt
nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegû feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelô képzettséggel rendelkezô személy átmenetileg nem áll rendelkezésre, vagy a
szervezet alapfeladatait jelentôsen meghaladó
többletfeladatot kell átmenetileg ellátnia.
(4) Elôadó-mûvészeti intézményeknél a (3) bekezdés
a) pontja alapján helye van szerzôdés megkötésének akkor is, ha az adott mûvészeti koncepció kizárólag meghatározott, külsô személy(ek) bevonásával valósítható meg.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott vezetôi
feladat ellátására szerzôdés nem köthetô.
(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.
(7) A szerzôdésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerzôdés idôtartamát,
e) a szervezettel kötendô szerzôdés esetén azt, hogy a
szervezet részérôl személy szerint ki(k) köteles(ek)
a feladat ellátására, továbbá
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f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy
megnevezését.
(8) Az (1)–(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást
kell adni.

A gazdálkodási feladatok vállalkozásba adása
22. §
(1) Az önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv a tervezéssel, az elôirányzat-felhasználással,
a hatáskörébe tartozó elôirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beruházással, a
vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerô-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a
beszámolási, valamint a folyamatba épített, elôzetes és
utólagos vezetôi ellenôrzési (FEUVE-i) kötelezettséggel,
az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint – a FEUVE kivételével – részben vásárolt, a felügyeleti szerv által engedélyezett szolgáltatással, vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.
(2) A feladat akkor adható vállalkozásba, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.
(3) A vállalkozásba adás a felügyeleti szerv egyedi
engedélyéhez kötött. A szerzôdés engedélyeztetésekor
az intézmény vezetôjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétérôl, ezzel egyidejûleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását
és a költségvetési elôirányzatok rendezését.
(4) Amennyiben a vállalkozásba adásra a feladat ellátatlanságának veszélye miatt átmeneti jelleggel kerül sor,
a hatékonyság, vagy gazdaságosság szempontjainak érvényesítése nem feltétel. Ebben az esetben a szerzôdés
idôtartama legfeljebb 1 év lehet. Az engedélyeztetéskor
az intézmény vezetôjének a fennálló okokról kell nyilatkoznia, valamint kezdeményeznie kell az álláshelyek
számának módosítását és a költségvetési elôirányzatok
rendezését. A létszám irányszám változtatásától el lehet
tekinteni abban az esetben, ha az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet
58. § (9) bekezdésében és az 59. § (4) bekezdésében foglaltak biztosítottak.
(5) A feladat ellátásáért való felelôsség a költségvetési szerv részérôl nem ruházható át.
(6) Amennyiben megszûnik a feladat vállalkozással való elláttatása, az elôirányzat és létszám visszarendezésérôl
e rendelet 12. §-ában foglaltak szerint gondoskodni kell.
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IV. fejezet

A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények
önkormányzati mûködési támogatásainak
(a továbbiakban: támogatás) utalása
23. §
(1) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények mûködési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a
Fôpolgármesteri Hivatal 13 részletben, a 7. számú táblázatban meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva
utalja.
(2) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére az egyszeres jelleggel mûködési kiadásokhoz adott céljellegû támogatásokat a Fôpolgármesteri
Hivatal igénylésre, egy összegben utalja.
(3) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó
mûködési kiadásokra évközben biztosított támogatás
a) visszamenôleges részét egy összegben,
b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint
utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(4) Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az
Egészségbiztosítási Alap kezelôje és az egészségügyi intézmény közötti szerzôdés alapján történik.
(5) A Fôpolgármesteri Hivatal a támogatás utalásakor
a 7. számú táblázatban meghatározott mértéktôl – a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság vonatkozásában a Védelmi
ágazat kivételével – ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül – figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben
foglaltakra is – az intézmények pénzügyi helyzetének
mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtôl. Az ebbôl
jelentkezô túl-, illetve alulfinanszírozást a következô havi, de legkésôbb a december havi támogatás utalásánál
rendeznie kell.
(6) A Fôpolgármesteri Hivatalnak a színházak részére a
7. számú táblázat szerinti esedékes támogatás 99%-át kell
utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelô támogatás az intézmények likviditási helyzetétôl függôen differenciáltan
utalható. Az ebbôl jelentkezô túl-, illetve alulfinanszírozást legkésôbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsôdlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz
kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés idôpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.
(7) Az évközben átszervezésre, vagy megszüntetésre
kerülô, a 7/a számú mellékletben felsorolt költségvetési
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intézmények esetében a finanszírozás az ágazati ügyosztály által meghatározott módon, egyedileg történik.
(8) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére 2007. december 20-át követôen – a Magyar
Államkincstár által az Áht. 102. § (12) bekezdése alapján megelôlegezett következô évi elôirányzatok terhére –
a 2008. év átmeneti finanszírozási idôszakára éves szinten megállapított támogatás 1/13-ad része nettósítva utalható annak érdekében, hogy a 2008. év január 5-ig
esedékes járandóságok fedezete – az illetménykifizetés
napjához igazodóan – az év végi munkanapok átcsoportosítása miatt rendelkezésre álljon.
(9) A pedagógusok szakirodalom-vásárlásához kapcsolódó támogatást április hónapban utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(10) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyûlési jóváhagyást
követôen – igénylésre – utalhatja a Fôpolgármesteri
Hivatal.
(11) A tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó támogatást a közgyûlési jóváhagyást követôen – igénylésre –
utalhatja a Fôpolgármesteri Hivatal.

Nem fôvárosi intézmények és szervezetek
önkormányzati támogatásainak utalása
24. §
(1) A Fôvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. részére a 8102 címen tervezett támogatást havi egyenlô ütemben, tárgyhó 5-ig utalja a Fôpolgármesteri Hivatal, a megkötött pénzeszközátadás-átvételi
megállapodás alapján.
(2) A Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. részére
a 8103 címen tervezett támogatást évi négy részletben, a
tárgynegyedév elsô hó 5-ig utalja a Fôpolgármesteri
Hivatal a megkötött közszolgáltatási szerzôdés alapján.
(3) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelôen a feladatot végzô
konzorcium részére havonta, tárgyhót követô 10-ig utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(4) A Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei Rt. részére a
8104 címen tervezett támogatást havi egyenlô ütemben,
tárgyhó 5-ig utalja a Fôpolgármesteri Hivatal a megkötött közszolgáltatási megállapodás alapján.
(5) A Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat
Kht. részére a 8105 címen tervezett támogatásból
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a) a 48 500 ezer Ft összegû, a mûködési költségekre
vonatkozó támogatást idôarányosan,
b) a 36 200 ezer Ft összegû, a kommunális területen
foglalkoztatottakra vonatkozó támogatást az elsô
negyedévben idôarányosan, azt követôen az elôzô
negyedévben ténylegesen foglalkoztatott létszámnak megfelelôen korrigált összeget számítással alátámasztott igénylésre,
negyedév elsô hónapja 20-ig utalja a Fôpolgármesteri
Hivatal.
(6) Budapest Fôváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott közhasznú társaságok részére a támogatást a megkötött közszolgáltatási szerzôdések szerint
utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(7) Az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére jóváhagyott támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlô ütemben, az ágazati
ügyosztály igénylésére utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(8) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére
a 8376 címen tervezett támogatásból
a) a zenekar mûködtetéséhez nyújtott támogatást havi
egyenlô ütemben, tárgyhó 10-ig,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi
bérleti díjjal egyezô összegû támogatást a bérleti
díjnak a Fôvárosi Önkormányzat Költségvetési
Elszámolási számlájára történô jóváírását követôen
utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(9) A „8413 Sport célú támogatás” címen tervezett
elôirányzat terhére a támogatást negyedévente, a negyedév elsô hónapja 5-ig igénylésre utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(10) A „8113 Budapesti Közlekedés-Szervezô Kht.”,
valamint a „8409 Budapesti Közlekedési Szövetség” címen a „Budapesti Közlekedési Szövetség I. Ütemének
Mûködési Szerzôdése” alapján a tervezett támogatásokat
havonta, tárgyhó 5-ig havi egyenlô ütemben, igénylésre
utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(11) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási
szerzôdés alapján a Váci Egyházmegye részére két ütemben biztosít támogatást. Az utalás határideje január 31.
és június 30.
(12) Az (1)–(13) bekezdésekben fel nem sorolt nem
önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszervezôdések, egyéb szervek részére közgyûlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat a
megkötött közszolgáltatási szerzôdések szerint, igénylésre folyósítja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(13) Az alapítványok és társadalmi szervezetek részére a 8200-as címek esetében az ágazatilag illetékes bi-
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zottsági, a 8400-as címek esetében a fôpolgármesteri
döntésnek megfelelô átcsoportosítást követôen, a Közgyûlés engedélye alapján utalható támogatás.
(14) A 8400-as címeken belül a „közszolgáltatási
szerzôdéssel adható támogatási keret” címek elôirányzatai terhére a Közgyûlés által jóváhagyott, illetve jóváhagyásra kerülô közszolgáltatási szerzôdésekben szereplô
támogatást igénylés alapján folyósítja a Fôpolgármesteri
Hivatal.

Az állami támogatások utalása
25. §
(1) A meghatározott célra kapott állami támogatás,
valamint a támogatásértékû bevétel az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi
szervezetet is) a Fôvárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási
Számlájára érkezést követôen továbbutalható.
(2) Az egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítô támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott pénzellátási szabályokra, az alábbiak szerint
utalja a Fôpolgármesteri Hivatal:
a) a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt
szintû érettségi vizsgáztatásra való felkészülés
feladataihoz kapcsolódó kiegészítô támogatását havonta, a mûködési támogatással egyidejûleg,
b) a fôvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége támogatását a „8354 Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” részére negyedévente (az I. negyedévi támogatást január végéig, a
II. negyedévi támogatást április végéig, a III. negyedévi támogatást július végéig, a IV. negyedévi
támogatást október végéig), a támogatásnak a Fôvárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezést követô 3 munkanapon belül,
c) a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítô támogatást havonta, a mûködési támogatással egyidejûleg,
d) a szociális továbbképzés és szakvizsga kiegészítô
támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig.

Az elôrehozott önkormányzati
támogatások utalása
26. §
(1) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények hatvan napon túli lejárt határidejû fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelô-
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zése érdekében a 7. számú táblázatban meghatározott
utalási idôpontok között a Fôpolgármesteri Hivatal az
esedékes támogatás terhére elôrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az
elôrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az elôrehozott utalásról a Közgyûlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságát,
valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.
(2) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása
miatt bekövetkezô munkaviszony-megszüntetéssel kapcsolatos jogszabályok szerint járó illetmény egyösszegû
kifizetéséhez a 7. számú táblázatban meghatározott utalási idôpontok között a Fôpolgármesteri Hivatal elôrehozott támogatást utalhat, az ezt követô utalások egyenletes
havi csökkentése mellett.
(3) A szociális ágazatot érintôen a fôvárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó 2127
Fôvárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott idôszakos
férôhelyekre jutó november–december havi támogatást
elôrehozott formában – igénylésre – november 1-jéig
utalja a Fôpolgármesteri Hivatal. Az elôrehozott támogatás az éves elôirányzatot nem növeli.
(4) A szociális ágazatot érintôen a fôvárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódóan az e feladatokat közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló (8346, 8347, 8349, 8350,
8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8372) alapítványok
esetében a november–december havi támogatást elôrehozott formában – igénylésre – november 1-jéig utalja. Az
elôrehozott támogatás az éves elôirányzatot nem növeli.
(5) A Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére – a központi intézkedésnek
megfelelô idôpontban – az utánpótlási ruházati illetmény
fedezetét igénylés alapján elôrehozott támogatásként
utalhatja a Fôpolgármesteri Hivatal, az ezt követô támogatásátutalások egyenletes havi csökkentése mellett.
(6) A Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére az éves BKV-bérlet megvásárlásához szükséges támogatás igénylés alapján elôrehozott
támogatásként utalható, az ezt követô támogatásátutalások egyenletes havi csökkentése mellett.
(7) A Fôvárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano
Kher részére – figyelemmel a nyári táboroztatási feladataival összefüggô kiadásaira – június–július–augusztus
hónapban az intézmény írásbeli igénylése alapján legfeljebb havi 2 millió Ft összegû elôrehozott támogatás utalható. Az elôrehozott támogatást a szeptember–december
hónapokban utalandó összegbôl vissza kell vonni.
(8) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére július hónapban igényfelmérés alapján – a

291

pénzügyi helyzet függvényében – a Fôpolgármesteri
Hivatal elôrehozott támogatást biztosíthat a nettó finanszírozás szabályai szerint az augusztus havi illetménykifizetések és járulékaik fedezetére. Az elôrehozott támogatást az augusztus hónapra finanszírozandó összegbôl
vissza kell vonni.
(9) Az oktatási intézmények részére igénybejelentés
és visszafizetési kötelezettségvállalás alapján támogatás
utalható a Munkaerôpiaci Alap képzési alaprésze
keretébôl pályázat útján elnyert támogatás megelôlegezésére. A támogatást a pályázat útján elnyert támogatás
folyósítását követôen azonnal vissza kell fizetnie az érintett oktatási intézménynek a Fôvárosi Önkormányzat
Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a
támogatási elôleg visszafizetésére 2007. december 31-ig
nem kerül sor, úgy az elôirányzat rendezésérôl intézkedni kell.
(10) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettségvállalás alapján a PHARE és Európai Uniós pályázatokon
elnyert támogatás megelôlegezésére támogatási elôleg
utalható intézményenként legfeljebb 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követôen azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fôvárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási elôleg
visszafizetésére 2007. december 31-ig nem sor, úgy az
elôirányzat rendezésérôl intézkedni kell.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz,
felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati
támogatások utalása
27. §
(1) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények céljelleggel támogatott felújítási és beruházási
kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fôpolgármesteri
Hivatal teljesítményarányosan utalja.
(2) A Budapest Fôváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjérôl szóló
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó
beruházások esetében a beruházóként kijelölt gazdasági
társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi
megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan
utalja a Fôpolgármesteri Hivatal, kivéve a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címen, a BKV
Zrt. részére tôkepótlásként történô pénzeszközátadást,
amely esetben a pénzeszközátadás a pénzeszközátadásátvételi megállapodásban rögzített pénzügyi üzemezés
szerint, utólagos elszámolási kötelezettséggel történik.

292

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

(3) A Budapest Fôváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjérôl szóló
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott
beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb – jogi személyiséggel rendelkezô, illetve nem rendelkezô –
társaságokkal (szervezetekkel) megkötött megállapodás
szerint teljesíthetô.
(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Magyar
Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a Budapesti
Közlekedési Részvénytársaság között létrejött szerzôdések az irányadóak.
(5) A Fôvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat intézményi felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó
támogatást a Fôpolgármesteri Hivatal teljesítményarányosan utalja.

A fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatokat
érintô támogatások utalásának szabályai

2007. március 14.
V. fejezet

Az idegenforgalmi bevételbôl a Fôvárosi
Önkormányzatot
megilletô rész felosztásának szabályai
29. §
(1) Az év során ténylegesen befolyt és a Fôvárosi
Önkormányzatot megilletô idegenforgalmi bevételbôl
havonta meghatározásra kerül a 2. § (8) bekezdése
b) pontjában rögzített feladatok forrásellátottsága
1 762 500 ezer Ft összegig a feladatok éves támogatásának együttes összegén (vetítési alap) belüli alábbi arányok alapján:
a) a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági
keret céltartaléka”
3,40%,
b) a „8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.” 20,85%,
c) a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” 24,22%,
d) a városüzemeltetési feladatok
51,53%.
(2) Amennyiben az idegenforgalmi bevételek az (1) bekezdésben meghatározott 1 762 500 ezer Ft-os szintje sem
teljesül, akkor az (1) bekezdés szerinti címek kiadási elôirányzatainak fedezetét egyéb bevételekbôl kell kiegészíteni.

28. §
Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai
(1) A fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatok
számlájára (alszámlájára) a Fôpolgármesteri Hivatal:
a) a központi költségvetésbôl származó támogatásokat a Fôvárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezést követô 3 munkanapon belül utalja,
b) a fôvárosi önkormányzati támogatást a testületi
mûködéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva
utalja,
c) a hagyományápoláshoz kapcsolódó támogatás I.
félévre jutó összegét e rendelet hatálybalépését követô 5 munkanapon belül, a II. félévre jutó összegét július 5-ig utalja.
(2) A fôvárosi területi kisebbségi önkormányzat részére nyújtott önkormányzati támogatás idôarányos
részének a folyósítása felfüggeszthetô, amennyiben a kisebbségi önkormányzat mûködése nem a kisebbségi és
etnikai célokat szolgálja.

30. §
(1) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények kizárólag a Fôvárosi Közgyûlés elôzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be
szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott
feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(2) A Fôvárosi Közgyûlés elôzetes jóváhagyása nélkül a fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények
csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az
intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a
fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges
azonban a pályázatról a Fôpolgármesteri Hivatal egyidejû tájékoztatása.
Illetményalap meghatározása és a jutalmazás
szabályai
a Fôpolgármesteri Hivatalnál
és a Fôvárosi Közterület-felügyeletnél
31. §
(1) A Közgyûlés a Fôpolgármesteri Hivatalban és a
Fôvárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôk illetményalapját 2007. január 1. napjától kezdôdôen
40 700 Ft-ban állapítja meg.
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(2) a) A munkáltató a kiemelkedô, illetve tartósan jó
munkát végzô köztisztviselôt jutalomban részesítheti. Meghatározott feladatok elvégzéséért a
köztisztviselô céljutalomban részesíthetô.
b) A Fôpolgármesteri Hivatalnál és a Fôvárosi
Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôk, valamint a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság
hivatásos állományú tagjai részére 2007-ben tervezhetô jutalom nem haladhatja meg az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 58. § (5) bekezdése
alapján a rendszeres személyi juttatások elôirányzatának 8%-át. E mértéken felül jutalomkifizetés az 59. § (2) bekezdése alapján a rendszeres személyi juttatási elôirányzat további
10%-os mértékig terjedhet. E rendelkezés nem
vonatkozik a Fôpolgármesteri Hivatal adó
feladatokat ellátó köztisztviselôire. A 59. §
(2) bekezdése szerint a rendszeres személyi juttatások elôirányzatának megtakarításából további 10%-os mértékig, e mértéken felül csak
teljesítményhez kötötten, szöveges indoklással
fizethetô jutalom.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással
és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos
szabályok
32. §
(1) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények – a Fôpolgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.
(2) A Közgyûlés a hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan:
a) elôzetesen hozzájárul a közép- és hosszú lejáratú
hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó
ajánlattételi eljárás kiírásához, és saját hatáskörében
megtartja a jogot az ajánlattételi szakasz lezárultát
követôen az eljárás nyertesének megnevezésére,
a fôpolgármester javaslata alapján a Pénzügyi és
Közbeszerzési Bizottság elôzetes egyetértésével,
b) a likviditási hitel felvételében való döntés jogát –
esetenként, a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 3%-a erejéig – a fôpolgármester részére biztosítja, a Közgyûlés soron következô rendes ülésén
történô tájékoztatási kötelezettség mellett.
(3) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények:
– kezességet nem vállalhatnak,
– értékpapírt nem vásárolhatnak,
– váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
– az önkormányzati támogatást betételhelyezésre
nem fordíthatják,
– kötvényt nem bocsáthatnak ki,
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– pénzügyi lízing és faktoring szerzôdéseket nem
köthetnek,
– egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezetô pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek
határidôben történô teljesítését nem veszélyezteti,
– hitelt, kölcsönt – az elkülönített számlán kezelt
munkáltatói lakásépítési és -vásárlási kölcsönök
kivételével – nem nyújthatnak.
(4) A Fôpolgármesteri Hivatal kezességet a Közgyûlés egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
(5) A fôpolgármester az önkormányzat átmenetileg
szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésbôl származó hozzájárulások és támogatások kivételével
– államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, amelyet pénzintézettôl vagy pénzintézet többségi tulajdonában lévô értékpapír-forgalmazó cégtôl
jogosult megvásárolni,
– a számlavezetô vagy más pénzintézetnél betétként
lekötheti, valamint
– kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapírvásárlásra fordíthatja.
(6) Nem számlavezetô pénzintézetnél betételhelyezés,
kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlása a fôpolgármester által megállapított tételes limitek
határán belül folytatható. E tevékenységrôl negyedévente utólag tájékoztatni kell a Közgyûlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságát.
(7) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Fôpolgármesteri Hivatal a tárgyi eszközökre,
készletekre, vállalkozásaikra biztosítási szerzôdést köthetnek. A szerzôdések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhetô.

A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejû
tájékoztatási kötelezettségek
33. §
(1) Az elôterjesztô köteles benyújtani az alábbi mérlegeket és kimutatásokat a Fôvárosi Közgyûlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:
a) a költségvetés elôterjesztésekor:
aa) a Fôvárosi Önkormányzat összes bevételét,
kiadását, elôirányzat-felhasználási tervét,
ab) a Fôvárosi Önkormányzat összevont mérlegét
elôzetes adatok alapján,
ac) a fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatok
összevont mérlegét elôzetes adatok alapján,
ad) a többéves kihatással járó döntések számszerûsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
ae) a közvetett támogatásokat,
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b) a zárszámadás elôterjesztésekor:
ba) a Fôvárosi Önkormányzat összes bevételét,
kiadását, pénzeszköz-változását,
bb) a Fôvárosi Önkormányzat adósságállományát
lejárat, bel- és külföldi hitelezôk szerinti bontásban,
bc) a Fôvárosi Önkormányzat összevont mérlegét
tényleges adatok alapján,
bd) a fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatok
összevont mérlegét a tényleges adatok alapján,
be) a Fôvárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
bf) a többéves kihatással járó döntések számszerûsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
bg) a közvetett támogatásokat.
(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az
(1) bekezdés ae), valamint bg) pontjaiban szereplô közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történô elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbôl nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

Záró és vegyes rendelkezések
34. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. évi költségvetés végrehajtása során
kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet 7–33. §-ai, a 9. § kivételével,
b) Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 28/2006. (V. 18.)
Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a, az (1), a (7) és (8) bekezdések kivételével,
c) Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 49/2006. (VII. 18.)
Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a, az (1), (2) valamint a
(5) bekezdések kivételével,
d) Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 59/2006. (IX. 22.)
Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a,
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e) Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 62/2006. (XII. 12.)
Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a, az (1) és (4) bekezdések
kivételével,
f) a 2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 81/2006. (XII. 29.) Fôv.
Kgy. rendelet 3-12. §-ai, a 4. § (4) bekezdés
a) pontja, a 4. § (5) bekezdése kivételével, valamint
g) a Budapest-Start támogatásról szóló 16/2006.
(IV. 14.) Fôv. Kgy. rendelet.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás
Budapest Fôváros Közgyûlése az államháztartásról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése alapján
biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2007. évi
költségvetési rendeletét.
A rendelet (és táblázatai) az Áht., valamint az államháztartás mûködési rendjérôl szóló, – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) elôírásainak megfelelôen
került összeállításra.

Részletes indokolás
I.
A rendelet elsô része, az 1–6. § és az 1–6. számú táblázat a költségvetési bevételi és kiadási elôirányzatok
összegszerû jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési
elôirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest
Fôváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésére” címû elôterjesztés tartalmazza.
Az 1. § rögzíti Budapest Fôváros Önkormányzata
2007. évi költségvetési kiadási, bevételi fôösszegét, a
hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1–2. számú táblázatokban meghatározza a fôösszegek elôirányzat-csoportonkénti összegeit.
Az 1. számú táblázatban a bevételek a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó
tájékoztatójában rögzített fôbb jogcím-csoportonkénti
részletezettséggel kerültek kimutatásra.
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A hiány összegszerû kimutatását az Áht. 14. §-a írja
elô. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2007-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.
Elôírja az év közben realizálódó nem céljellegû önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát.
Az 1/a számú táblázat a mûködési célú állami hozzájárulást és a személyi jövedelemadót, az 1/b számú táblázat a mûködési célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatásértékû mûködési bevételeket átadóként és
célonként, az 1/c számú táblázat a felhalmozási célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatásértékû felhalmozási bevételeket átadónként és célonként tartalmazza. Az 1/d számú táblázat a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és a nyújtott kölcsönök visszatérülését
részletezi tájékoztató jelleggel. Az 1/e számú táblázat a
tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb
központi támogatásait tartalmazza.
A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének h) pontjában elôírt, a mûködési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási elôirányzatok mérlegszerû, egymástól elkülönített bemutatását tájékoztató jelleggel a 2/a számú táblázat tartalmazza, a j) pontjában elôírt elôirányzat-felhasználási ütemtervet a 2/b számú táblázat tartalmazza.
A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. számú táblázat az Áht.
67. § (3) bekezdésének megfelelôen határozza meg a
2007. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend
felépítésének fô elveit, és az Áht. 69. §-ában elôírtak szerint – a Fôvárosi Önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint a fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatokra elkülönítetten és összesítve együttesen is –
címenként meghatározza a tervezett bevételeket és
kiadásokat. A kiadási címeken belül elkülönítetten szerepelteti a személyi jellegû kiadások, a munkaadókat terhelô járulékok, a dologi jellegû kiadások, az ellátottak
pénzbeli juttatásai, a támogatási célú bevételek és
pénzeszközátadások elôirányzatát, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzati, valamint az intézményi saját hatáskörû felhalmozások (beruházások,
felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)
elôirányzatát.
Tételesen felsorolja a költségvetési törvényben
megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat.
Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási
fôösszegbôl a megjelölt címeken céljellegû kiadásokat
rögzít. Szabályozást ad az elôirányzat változtatására, maradványának rendezési módjára.
Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi
fôösszegbôl az egyes címeken céljellegû bevételeket határoz meg.
A költségvetési egyensúly hosszú távú biztosítása érdekében, a 2005. évi Állami Számvevôszéki jelentéssel
összhangban szabályozza az önkormányzati tulajdonba
tartozó ingatlanok értékesítésébôl származó bevételek
tervbevételének módját.
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A kapcsolódó táblázatok közül:
– a 3/a számú táblázat 6. oszlopa az egyes címeken
tervezett adósságszolgálatot hitelenként határozza
meg;
– a 3/b számú táblázat az egyes címeken belül a társadalmi szervezetekhez és alapítványokhoz kapcsolódó támogatásokat tartalmazza;
– a 3/c számú táblázat a fôvárosi területi kisebbségi
önkormányzatok mûködéséhez biztosított támogatásokat tartalmazza kisebbségi önkormányzatonként és azon belül célonként;
– a 3/d számú táblázat a fôvárosi területi kisebbségi
önkormányzatok – kiemelt kiadási és bevételi
elôirányzatonkénti – költségvetéseit tartalmazza a
fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján;
– a 3/e számú táblázat az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait
tartalmazza.
A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. számú táblázat az Áht.
69. §-ában elôírtaknak megfelelôen célonként részletezi a
tervezett felújításokat. Bemutatja a tervben szereplô
felújítások áthúzódó hatásait [Áht. 116. § 9. pont; 118. §].
A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való
jogosultságot a 4/a számú táblázatban határozza meg.
A 4. § az Áht. 69. §-ában elôírtaknak megfelelôen
feladatonként részletezi:
– az önkormányzati fejlesztési kiadások címen tervezett elôirányzatot,
– a fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat,
– a költségvetési intézmények saját hatáskörû beruházásait,
– a hitelbôl finanszírozott beruházásokat.
Az 1000–6000 címeken az intézményi beruházások és
támogatásértékû felhalmozási kiadások 2007. évi tervét
tájékoztató jelleggel az 5/a számú táblázat szerint határozza meg.
Az 5. § az Áht. 73. § (1) bekezdésében elôírtaknak
megfelelôen meghatározza a 2007. évi költségvetés általános és céltartalék elôirányzatait.
A fejlesztési célú céltartalékok elôirányzatait feladatonként is rögzíti, kijelölve ezzel az év közben indítható
beruházásokat.
Több céltartalék felhasználását a Közgyûlés által elfogadásra kerülô szakmai programhoz köti, illetve rögzíti a
céltartalék felhasználási módját.
A 6. § az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdéseiben elôírtaknak megfelelôen a kapcsolódó 6. számú táblázat szerint
tartalmazza a költségvetési évet követô 2 év várható bevételi és kiadási elôirányzatait, valamint a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek – felújítások, beruhá-

296

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

zások, adósságszolgálati kötelezettségek, mûködési célú
pénzeszközátadások áht.-n kívülre, támogatásértékû mûködési kiadások – késôbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait
a 4., az 5., a 3/a és a 6/a számú táblázatok hivatkozott
oszlopai szerinti összegekkel.
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Szabályozást ad az intézményi mûködési bevételek
közül a kiemelt tételekhez kapcsolódó többletbevétel túlteljesítését terhelô befizetési kötelezettségre.
A 10–15. §-ok a fôpolgármesterre és a bizottságokra
átruházott elôirányzat-módosítási jogköröket határozzák
meg.

II.
A rendelet második része, a 7–34. § Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.
A 7. § meghatározza a költségvetési alapokmányok
elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, elôírja a bevételek és
kiadások egyensúlyának fenntartását.
Az Áht. 93. § (1) bekezdése alapján a költségvetési
szerv gazdálkodására vonatkozó alapvetô rendelkezést
tartalmazza.
Szabályozza a költségvetési intézmények létszámcsökkentéséhez biztosított felügyeleti támogatás odaítélésének és felhasználásának módját.
Az Áht. 95. § (1) bekezdése alapján – a vagyonrendelet keretein belül – meghatározza a gazdasági társasági
érdekeltség megszerzésének szabályait.
Az Áht. 94. § (1) bekezdésével összhangban engedélyhez köti az intézmények alapítványokhoz, társadalmi
szervezetekhez kapcsolódó támogatásait, és számadási
kötelezettséget ír elô a támogatottak felé.
A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházásokra és szolgáltatásokra juttatott támogatások felhasználásánál elôírja a törvény szabályainak kötelezô alkalmazását (Áht. 13/B. §).
Elôírja a támogatott intézményi beruházások kiadásai
teljesítésének banki megfigyelését.
A 8. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.
A 9. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és
a 2007. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi.
A Kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy a
fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények és
a Fôpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Közgyûlés vizsgálja felül és hagyja jóvá. A feladatelmaradáshoz,
céljellegû elôirányzatokhoz kapcsolódó elvonások eseteit tételesen rögzíti.
Intézményi pénzmaradványt terhelô befizetési kötelezettséget ír elô az állami hozzájárulások, valamint a
normatív részesedésû személyi jövedelemadó 2007. évi
elszámolásához kapcsolódó önkormányzati befizetési
kötelezettség fedezetének biztosításához.
A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekrôl
a felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget
ír elô.

A 11. és a 13. § az Áht. 73. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a céltartalékokhoz kapcsolódó
elôirányzat-módosítási jog átruházásának eseteit és kereteit szabályozza.
A 13. § (5)–(8) bekezdései a céltartalékok feladatra
történô átcsoportosítására vonatkozó javaslatok elôterjesztésének speciális feltételeit részletezik.
A 12. § az Áht. 74. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fôpolgármesterre átruházott jogkörnél
külön szabályozást ad a fôvárosi önkormányzati költségvetési intézményeket és a Fôpolgármesteri Hivatal
7101–7371 címeit, a felújítási és felhalmozási elôirányzatokat érintôen.
A 14. § a fôpolgármester átruházott hatáskörû elôirányzat-módosítás tárgyév végéig történô gyakorlásának lehetôségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott
döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.
A 15. § a bizottságokra átruházott elôirányzat-módosítási hatásköröket szabályozza.
A 16. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fôvárosi
költségvetési intézmények – beleértve a Fôpolgármesteri
Hivatalt is – gazdálkodására és elôirányzat-módosítására
vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 93. §-ával, valamint
a Kormányrendelet 53. §-ával összhangban rögzíti a Közgyûlés által a fôpolgármesterre és a bizottságokra átruházott, valamint az intézmények saját hatáskörbe tartozó
elôirányzat-módosításai eseteit (a Fôpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a fôpolgármesterhez telepíti).
A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények
kiemelt elôirányzatokon belüli részelôirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.
Szabályozást ad a Kormányrendelet 59. § (6) bekezdése alapján a személyi juttatások elôirányzatának felhasználásáról.
A 17. § tételesen felsorolja a „Vagyongazdálkodási keret” és a „Környezetvédelmi Alap” címek, valamint a tervezett bizottsági keret céltartalékok felett felhasználási
jogkörrel rendelkezô bizottságokat, biztosítva a fôpolgármester javaslattételi jogának érvényesítését. Részletes szabályozást ad a Vagyongazdálkodási keret felhasználására.
Rögzíti a Környezetvédelmi Alap felhasználási jogköréhez kapcsolódó szabályokat.
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A 18. § a közszolgáltatási szerzôdéssel adható támogatás szabályait tartalmazza.
A 19. § a Kormányrendelet elôírásainak megfelelôen
rögzíti a 2007. évi költségvetést érintô módosításokhoz
kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek elôterjesztésének szabályait.
A 20. § a közpénzek védelme érdekében megtiltja a
fôvállalkozói elôleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. A tilalom alól mentesíti a
nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott beruházásokat, mivel a pénzintézetek a beszerzések során a nemzetközi kereskedelmi szabványok
szigorú betartását követelik meg a hitelfelvevôktôl, és
ezek sok esetben elôleg kifizetését is tartalmazzák.
A 21. § szabályozza a Fôpolgármesteri Hivatalnál, valamint a fôvárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi
kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett
feladatok szerzôdési feltételeit.
A 22. § szabályozza a gazdálkodási feladatok vállalkozásba adásának rendjét, a Kormányrendelet 17. §-ának
figyelembevételével.
A 23–28. §-ok és a kapcsolódó 7. számú táblázat a
finanszírozás rendjét szabályozzák.
A 23. § szabályozza a fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények önkormányzati mûködési támogatásának utalását. A költségvetési szerveknél 13 részletben – a nettó finanszírozási rendnek megfelelôen – a
7. számú táblázat szerinti, nettósítással csökkentett
összeg kiutalását, túlfinanszírozás esetén inkasszálását
engedélyezi.
Szabályozza az évközben átszervezésre vagy megszüntetésre kerülô, a 7/a számú mellékletben felsorolt költségvetési intézmények esetében a finanszírozás rendjét.
Szabályozza a fôvárosi önkormányzati költségvetési
intézmények részére az egyszeres mûködési kiadásokhoz
és intézményi beruházásokhoz, valamint a folyamatos
feladatellátáshoz kapcsolódó mûködési kiadásokra
évközben adott támogatás utalásának rendjét.
A finanszírozási szerzôdés alapján az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmények támogatására
külön szabályozást ad.
A 7. számú táblázatban meghatározott mértékû támogatás betartását ágazati szinten teszi kötelezôvé, lehetôséget adva az intézmények eltérô pénzügyi helyzetébôl
jelentkezô feszültségek kezelésére.
Külön szabályozást ad a színházak esetén alkalmazható, az általánostól eltérô finanszírozásra.
Részletes szabályt állapít meg az esetenkénti, feltételekhez kötött támogatások utalására.
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Felhatalmazást ad az illetménykifizetések napjához
igazodóan arra, hogy az év végi munkanapok átcsoportosításához igazodóan a 2007. január 5-ig esedékes bérek
fedezetének biztosítására megelôlegezett támogatás kerüljön átutalásra.
Továbbá szabályozza az évközben átszervezésre,
vagy megszüntetésre kerülô költségvetési intézmények
esetében a finanszírozását.
A 24. § tételesen rögzíti a fôvárosi önkormányzati
költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak,
kht.-knak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek,
más önkormányzatoknak, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét.
Szabályozást ad arra, hogy az alapítványok, társadalmi szervezetek részére a 8200 címekre az ágazatilag illetékes bizottsági, a 8400-as címekre fôpolgármesteri döntésnek megfelelôen történt átcsoportosítást követôen, a
Közgyûlés engedélye alapján utalható támogatás.
A 25. § szabályozza az állami támogatások utalásának
rendjét.
A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének
számlájára továbbutalni engedi.
Szabályozást ad az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítô támogatások leutalására
a költségvetési törvény 7. számú mellékletében elôírt
finanszírozási szabályok alapulvételével.
A 26. § rögzíti az elôrehozott támogatások utalásának
rendjét.
A hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettség rendezéséhez, illetve keletkezésének megelôzéséhez – a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény elôírásainak megfelelôen – elôrehozott támogatás
utalását teszi lehetôvé.
Külön szabályozást ad a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság részére történô speciális támogatások utalására.
Lehetôséget ad az oktatási intézmények esetén a
Munkaerôpiaci Alap képzési alaprésze keretébôl pályázat útján elnyert támogatásoknak az intézményi bankszámlákra történô megérkezésig a támogatás megelôlegezésére.
A 27. § szabályozza az intézményi és önkormányzati
beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegû felújítási és fejlesztési támogatást illetôen a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelôen teszi lehetôvé. Elôfinanszírozási lehetôséget ad az átmenetileg szabad pénzeszközök
terhére az EIB-hitelbôl tervezett, folyamatban lévô beruházásokra.
A 28. § meghatározza a fôvárosi területi kisebbségi
önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások
rendjét. A fôvárosi kisebbségi önkormányzatok részére a
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Fôvárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az
így biztosított összeg felhasználása nem a kisebbségi és
etnikai célokat szolgálja.
A 29. § az év során ténylegesen befolyt és a Fôvárosi
Önkormányzatot megilletô idegenforgalmi bevételbôl
tervezett feladatok forrásellátottságának meghatározását
havonta írja elô, a forrásellátottság mértékének és számítási módjának rögzítése mellett.
A 30. § a fôvárosi költségvetési intézmények szakmai
pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.
A 31. § meghatározza a köztisztviselôk 2007. január
1-jétôl érvényes illetményalapját, valamint az Áht 93. §
(1) bekezdésében elôírtak alapján szabályozza a köztisztviselôknek és a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság hivatásos állományának adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét.
A 32. § az Áht. 100. §-ában elôírtaknak megfelelôen –
a Fôpolgármesteri Hivatal kivételével – megtiltja a költségvetési intézményeknek pénzkölcsön (hitel) felvételét.
Az Áht. 75. §-ában elôírtaknak megfelelôen szabályozza a hitelmûveletekkel kapcsolatos hatásköröket.
A közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozóan fenntartja a Közgyûlés jogát az
eljárás nyertesének megnevezésére, a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – korlátokkal – a fôpolgármester részére biztosítja.
A költségvetési intézmények esetében megtiltja a kezességvállalást. Az Áht. 100. §-ában foglaltakkal összhangban
rögzíti, hogy a költségvetési szerv értékpapírt nem vásárol-
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hat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, kötvényt
nem bocsáthat ki, pénzügyi lízing és faktoring szerzôdést
nem köthet. Költségvetési támogatását betételhelyezésre
nem fordíthatja. Szabad pénzeszközeit a számlavezetô
pénzintézetnél az esetben kötheti le, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.
A munkáltatói lakásépítési és -vásárlási kölcsönök kivételével megtiltja a hitel- és kölcsönnyújtást.
A Fôpolgármesteri Hivatal, mint az önkormányzat
gazdálkodását lebonyolító költségvetési szerv esetében a
kezességvállalást a Közgyûlés egyedi felhatalmazásához
köti.
Szabályozást ad az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az államilag garantált értékpapír
vásárlása és számlavezetô pénzintézeti betételhelyezés
mellett lehetôséget biztosít a fôpolgármester által rögzített értékhatáron belül kereskedelmi kötvény és
bankgarantált értékpapír vásárlására, amennyiben ezt a
pénzpiaci helyzet indokolja.
A 33. § Módosult az Áht. 118. §-a, valamint a Kormányrendelet 29. §-a kiegészült az új (13) bekezdéssel.
Ennek megfelelôen részletezi, hogy milyen mérlegeket
kell az éves beszámoló elôterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselô-testület részére benyújtani. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elô.
A 34. § a záró és vegyes rendelkezéseket tartalmazza.
A rendelet hatálybalépésének idôpontjaként a kihirdetés
napját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2007. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehetô
legkorábbi idôpontban történjen.
A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejûleg rendeletek hatályon kívül helyezésérôl intézkedik.
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II. RÉSZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Fôváros Közgyûlése
Gazdasági Bizottsága
pályázatot hirdet
a 2007-ben Budapesten megvalósuló, jelentôs turisztikai vonzerôvel bíró, nemzetközi rangú,
garantált programok (rendezvények és rendezvénysorozatok)
marketingjének és megrendezésének támogatására
a Fôvárosi idegenforgalmi célú bizottsági keretbôl
A pályázat célja:
• új turisztikai rendezvények létrehozása, a hagyományôrzô és hagyományosan megrendezésre kerülô programok fenntartása, színvonalának emelése, a fôváros kulturális vonzerejének fejlesztése,
• a rendezvények belföldi és külföldi értékesítésének segítése marketingtevékenységük támogatásával.
Általános pályázati feltételek:
Nem nyújtható be pályázat a 2007. május 31-ig lezárult programokra.
1. A pályázók köre:
• jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, intézmény, természetes személy, non-profit szervezet, melyek
tevékenységükbôl eredôen az esemény gazdái, vagy megbízással rendelkeznek az esemény megrendezésére.
• Egy pályázó kizárólag egy programra (-sorozatra) nyújthat be pályázatot.
2. A támogatás jellege:
• Visszatérítési kötelezettség nélküli.
• A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes – számlákkal igazolt – elszámolást adni.
• A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.
• A Bizottság jogosult a Pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását Pályázó a szerzôdés aláírásával jelez.
3. A támogatás jóváhagyásának feltételei:
• A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit jelen pályázati kiírás, az adatlap és a szerzôdés együttesen
tartalmazzák.
• A dokumentumok letölthetôk a http://www.budapest.hu honlapról, a Pályázatok menüpont Fôvárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret címszó alatt, vagy
• nyomtatott formában átvehetôk a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(1052 Bp., Bárczy István u.1–3.)
A pályázat tartalmi követelményei:
• A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.
• A pályázott program elôkészítettségi szintjét – tartalmi, szervezési és pénzügyi – a pályázónak dokumentálnia kell.
• Az elkészült promóciós anyag(ok) mintapéldányait a pályázó köteles a Fôpolgármesteri Hivatal ügyosztályának
megküldeni legkésôbb a rendezvény kezdeti idôpontját megelôzô 30 nappal.
• Amennyiben a program bérelt helyszínen vagy közterületen kerül megrendezésre, pályázó köteles csatolni a
pályázathoz, de legkésôbb a szerzôdéshez a bérleti szerzôdést vagy a közterületfoglalási ill. egyéb hatósági
engedélyeket.
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• A program megvalósításához szükséges pénzeszköz 50%-ával a pályázónak saját forrásból és szponzori bevétel(ek)bôl rendelkeznie kell. A vonatkozó szponzori szándéknyilatkozatot csatolni kell a pályázathoz, de legkésôbb a szerzôdéskötéssel egyidejûleg meg kell küldeni.
• Nem tekinthetô saját forrásnak
o a különbözô állami pénzalapokból,
o vagy a Fôvárosi Önkormányzat más bizottsági ill. egyéb keretébôl
elnyert vagy igényelt támogatás
o a pályázott programból származó jegybevétel, kivéve, ha a pályázat tárgya több elôadásból álló sorozat.
• Nem igényelhetô támogatás olyan program megrendezéséhez, mely az intézmény kötelezô alapfeladata és ez az
alapító okiratában szerepel.
Formai megfelelés feltételei:
• A kitöltött és cégszerûen aláírt adatlap és minden elôírt melléklet határidôre történô beküldése a lent megjelölt címre.
• Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be 1 (egy) eredeti + 2 másolati példányban és egy
számítógépes adathordozón.
• Hiánypótlás egy alkalommal, a beadási határidô lejártát követô 5 munkanapon belül lehetséges.
Érvénytelen a pályázat, ha
• nem az elôírt határidôre és módon nyújtották be,
• a Fôvárosi Önkormányzaton belül más címzetthez, vagy nem postai úton/futárszolgálattal küldték,
• nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon elôírt mellékleteket és azt a pályázó a hiánypótlásra biztosított határidôn belül sem pótolja,
• ugyanaz a pályázó több pályázatot ad be vagy közös pályázat esetén önálló pályázatot is benyújt. Ebben az esetben mind a közös, mind az önálló pályázat kizárható.
Értékelés, értesítés, szerzôdéskötés:
• A pályázatok értékelését a Fôpolgármesteri Hivatal valamint a Gazdasági Bizottság és a Fôpolgármesteri Hivatal
által felkért szakmai tanácsadó testület végzi. A támogatásokról a Gazdasági Bizottság dönt.
• A Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
• A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
• A pályázókat az eredményrôl Budapest Fôváros Fôpolgármesteri Hivatala írásban értesíti, a nyertes pályázók
jegyzékét és a támogatás összegét a Fôpolgármesteri Hivatal internetes honlapján közzéteszi.
• A pályázat nyertesével a Fôvárosi Önkormányzat Közgyûlése nevében a Gazdasági Bizottság köt szerzôdést,
melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, elszámolásának és átutalásának rendje. (Lásd a mellékelt dokumentációt!)
A pályázat benyújtásának módja:
• postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:
Budapest Fôváros Önkormányzata Fôpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
1052 Budapest, V., Városház u. 9–11.
• futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:
Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda: 1052 Budapest, Bárczy István u. 1–3.
• a borítékon kérjük feltüntetni:
„Fôvárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret – 2007. évi rendezvény pályázat”
A pályázatok benyújtásának /postára adásának/ határideje: folyamatos,
végsô határidô: 2007. április 30.–24.00 óra
További információ: Budapest Fôváros Önkormányzata – Fôpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
Telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890
E-mail: tothgy@budapest.hu
Fôvárosi Közgyûlés
Gazdasági Bizottsága
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Fôváros Közgyûlése
Gazdasági Bizottsága
pályázatot hirdet
„Terítéken a magyar konyha” – Budapesti bor- és gasztronómiai napok – 2007.
programsorozat támogatására
a Fôvárosi idegenforgalmi célú bizottsági keretbôl

A pályázat célja:
• a magyar gasztronómia és tradíciók népszerûsítése a turisták és a lakosság körében a fôvárosban étel- és italbemutatók rendezésével, többnyelvû étlap és receptkönyv készítésével, valamint közvetlenül a programhoz
kapcsolódó reklámeszközökkel,
• hazai alapanyagból készített hagyományos magyar ételek és italok bemutatása a fôváros éttermeiben,
• a magyar élôzenei kultúra bemutatása, népszerûsítése a gasztronómiai programmal azonos idôben és helyszínen.
Általános pályázati feltételek:
1. A pályázók köre:
• Pályázatot nyújthat be hagyományos éttermet üzemeltetô jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, természetes személy, non-profit szervezet. A támogatás címzettje a befogadó étterem.
• Egy pályázó kizárólag egy programra nyújthat be pályázatot.
2. A támogatás:
• jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli,
• összege: maximum 3000 ezer forint programonként, vagy 2000 ezer forint, amennyiben élôzenei szolgáltatás nincs,
• felhasználási célja: a rendezvény promóciója, kizárólag a pályázott programhoz kapcsolódó többnyelvû étlap
és receptkönyv, az élô zenei szolgáltatás és a reklám költségei számolhatók el.
• A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes – számlákkal igazolt – elszámolást adni.
• A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.
• A Bizottság jogosult a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását pályázó a szerzôdés aláírásával jelez.
3. A pályázott program:
• Idôpontja: 2007. szeptember 14–23. között.
4. A támogatás jóváhagyásának feltételei:
• A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit jelen pályázati kiírás, az adatlap és a szerzôdés együttesen
tartalmazzák.
• A dokumentumok letölthetôk a http://www.budapest.hu honlapról, a Pályázatok menüpont Fôvárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret címszó alatt,
• vagy nyomtatott formában átvehetôk a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Bp., Bárczy
István u. 1–3.).
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A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.
Kötelezô elemek:
• egy pályázatban 10 napos, a magyar konyha jellegzetességeit bemutató gasztronómiai program megrendezését,
legalább három nyelvû (pl. magyar, angol és német) étlap és recept (receptkönyv) – mely tartalmazza az étel
összetevôit és az ételkészítés módját – elkészítését kell vállalnia a pályázónak,
• az elkészült promóciós anyag(ok) mintapéldányait pályázó köteles a Fôpolgármesteri Hivatal ügyosztályának
megküldeni legkésôbb 2007. augusztus 10-ig,
• a pályázó kötelezettséget vállal, hogy az ételkészítés, szervezés és megrendezés költségei, a program megvalósításához szükséges technikai eszközök, pénzügyi feltételek és hatósági engedélyek rendelkezésre állnak.
• A program elôkészítettségét és a meghívott ételkészítôkkel történô együttmûködést (tartalmi, szervezési és
pénzügyi) a pályázónak dokumentálnia kell,
• amennyiben a program közterületen kerül megrendezésre, pályázó köteles csatolni a pályázathoz, de legkésôbb a
szerzôdéshez a közterületfoglalási ill. egyéb hatósági engedélyeket.
Választható elem: élô magyar zenei szolgáltatás
Formai megfelelés feltételei:
• A kitöltött és cégszerûen aláírt adatlap és minden elôírt melléklet határidôre történô beküldése a lent megjelölt címre.
• Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be 1 (egy) eredeti + 2 másolati példányban és egy
számítógépes adathordozón.
• Hiánypótlás egy alkalommal, a beadási határidô lejártát követô 5 munkanapon belül lehetséges.
Érvénytelen a pályázat, ha
• nem az elôírt határidôre és módon nyújtották be,
• a Fôvárosi Önkormányzaton belül más címzetthez, vagy nem postai úton/futárszolgálattal küldték,
• nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon elôírt mellékleteket és azt a pályázó a hiánypótlásra biztosított határidôn belül sem pótolja,
• ugyanaz a pályázó több pályázatot ad be vagy közös pályázat esetén önálló pályázatot is benyújt. Ebben az esetben mind a közös, mind az önálló pályázat kizárható.
Értékelés, értesítés, szerzôdéskötés:
• A pályázatok értékelését a Fôpolgármesteri Hivatal valamint a Gazdasági Bizottság és a Fôpolgármesteri Hivatal
által felkért szakmai tanácsadó testület végzi. A támogatásokról a Gazdasági Bizottság dönt.
• A Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
• A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
• A pályázókat az eredményrôl Budapest Fôváros Fôpolgármesteri Hivatala írásban értesíti, a nyertes pályázók
jegyzékét és a támogatás összegét a Fôpolgármesteri Hivatal internetes honlapján közzéteszi.
• A pályázat nyertesével a Fôvárosi Önkormányzat Közgyûlése nevében a Gazdasági Bizottság köt szerzôdést,
melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, elszámolásának és átutalásának rendje. (Lásd a mellékelt dokumentációt!)
A pályázat benyújtásának módja:
• postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:
Budapest Fôváros Önkormányzata Fôpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
1052 Budapest, V., Városház u. 9–11.
• futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:
Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda: 1052 Budapest, Bárczy István u. 1–3.
• a borítékon kérjük feltüntetni: „Fôvárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret – 2007. évi gasztronómiai pályázat”
A pályázatok benyújtásának /postára adásának/ határideje: folyamatos,
végsô határidô: 2007. május 15. – 24.00 óra
További információ:

Budapest Fôváros Önkormányzata – Fôpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
Telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890 • E-mail: tothgy@budapest.hu
Fôvárosi Közgyûlés
Gazdasági Bizottsága
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TÁJÉKOZTATÓ
XV. KERÜLETI KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL
Budapest Fôváros XV. Kerület Önkormányzat Képviselô-testülete a 10/2007. (I. 31.) határozatával úgy döntött,
hogy a Budapest, XV. kerület, Epres sor és Széchenyi tér közötti parkrészt

Októberi sétánynak
nevezi el.

TÁJÉKOZTATÓ
XXII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRÔL
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselô-testülete a 17/2007. (02. 15.) határozatával úgy döntött, hogy a Budapest, XXII. kerület
Nagytétény, Barackos út 56. számnál nyíló 239034/1 és a 239034/2 helyrajzi számú névtelen közterületet (zsákutca)

Óhegy dûlônek,
és a Budafok, Temesvári út 17. és 19. szám között nyitott 220962/33 helyrajzi számú névtelen közterületet (zsákutca)

Barót köznek
nevezi el.
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