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Budapest Fôváros Közgyûlésének
28/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésérôl

Budapest Fôváros Közgyûlése az államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében
eljárva Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésérôl a következô rendeletet alkotja:

ELSÔ RÉSZ
Budapest Fôváros Önkormányzata
2009. évi költségvetése kiadásainak
és bevételeinek fôösszege,
a hiány mértéke és finanszírozásának módja,
címrendje, céljellegû bevételei és kiadásai
1. §
(1) Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése
kiadási fôösszegét
bevételi fôösszegét
hiányának összegét

531 793 776 ezer Ft-ban,
484 812 711 ezer Ft-ban,
46 981 065 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 az 1/a, a Fôpolgármesteri Hivatal támogatásértékû mûködési bevételeit és államháztartáson kívülrôl átvett mûködési célú
pénzeszközátvételeit az 1/b táblázat tartalmazza. Támogatásértékû beruházási és felújítási bevételeit, államháztartáson kívülrôl átvett beruházási és felújítási célú pénzeszközátvételeit az 1/c, a felvenni kívánt támogatási
kölcsöneit és nyújtott kölcsöneinek visszatérülését az
1/d, 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, beruházási és felújítási
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, de az intézményi kör bevételei nélkül összeállított elôirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. táblázat tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti 46 981 065 ezer Ft összegû hiányból:
a) 906 500 ezer Ft összeget a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Világbank között 1999. évben
megkötött kölcsön megállapodás alapján lehívható
hitelbôl finanszíroz,
b) 12 365 600 ezer Ft összeget a Budapest Fôváros
Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank
(EIB) között 2002–2006-ban megkötött keretszerzôdések alapján lehívható hitelbôl finanszíroz,
c) 33 708 965 ezer Ft összeg további fejlesztési célú
hitel.
2. §
A költségvetés címrendje,
kiadási, bevételi elôirányzatok, létszám
(1) A költségvetés címrendjét az a)–c) pontok keretei
között a 3. számú táblázat tartalmazza
a) A költségvetés címrendje két részbôl, 4, 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,
kommunális, környezetvédelmi, stb.) feladatok tervezett kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek elôirányzata,

2009_10.sz_1.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:32 PM

Page 775

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

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,
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 kerülnek 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,
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 és szociális bizottsági keret,
8203 Civil célú bizottsági keret,
8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret,
8205 Fôvárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret,
8206 Bûnmegelôzési célú bizottsági keret,
8207 Kulturális célú bizottsági keret,
8208 Színházi célú bizottsági keret,
8209 Mûemléki célú bizottsági keret,
8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret,
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8212 Esélyegyenlôségi célú bizottsági keret,
8214 Kulturális esélyegyenlôségi célú bizottsági
keret,
8446 Nagyrendezvények kerete,
8447 Fôpolgármesteri keret,
8450 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási
szerzôdéssel adható támogatási keret.
(3) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási
fôösszeg címenkénti és címeken belül elôirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1–24. sorai tartalmazzák.
(4) Az elôirányzatok a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérôl szóló 2008. évi CII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 15. § (2) bekezdése, és 16. §
(1) bekezdése b) és h) 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
3 614 400 ezer Ft,
b) tûzoltóság támogatása a 6005 címen
7 046 787 ezer Ft,
c) kiegészítô támogatás egyes feladatok
ellátásához összesen:
430 021 ezer Ft,
ebbôl:
az érintett intézmények címein 357 706 ezer Ft,
a „8354 Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési
Közalapítvány” címen
72 315 ezer Ft,
d) 4. sz. metróvonal építése (alapprojekt)
a 8403 címen
67 380 700 ezer Ft.
figyelemmel a költségvetési törvény 44. §-ára.
(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 39. sora tartalmazza.
(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi
fôösszeg címenkénti és címeken belül elôirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 25–38. 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 740 000 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 norma-
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tív hozzájárulás (továbbiakban idegenforgalmi bevétel) együttes 4 500 000 ezer Ft összege. Ebbôl a
forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás
szerint a kerületi önkormányzatokat megilletô
52,858%, azaz 2 378 590 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekbôl kerületeknek átadás” cím elôirányzatának a fedezete, a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô 47,142%, azaz 2 121 410 ezer Ft az
alábbi kiadási elôirányzatok fedezetét jelenti:
ba) városüzemeltetési feladatok:
„7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok” címen
belül a kiemelt területek köztisztasága
599 194 ezer Ft,
„7322 Közvilágítás” címen belül a díszvilágítás üzemeltetése
168 908 ezer Ft,
„7331 Környezetvédelmi feladatok” címen belül a kiemelt területek parkfenntartása
253 308 ezer Ft,
bb) „8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.”
500 000 ezer Ft,
bc) „9120 Nagyrendezvények céltartaléka”
400 000 ezer Ft,
bd) „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka”
200 000 ezer Ft.
c) Az idegenforgalmi bevétel 4 500 000 ezer Ft összegét meghaladó többletbevételbôl a kerületi önkormányzatokat megilletô 52,858% hányad. A többletbevétel Fôvárosi Önkormányzatot megilletô hányadának felhasználásáról év közben, de legkésôbb
a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásával egyidejûleg, 2010-ben dönt a Fôvárosi Közgyûlés.
d) A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8501 Intézményi mûködési bevételek”
címen tervezett bevételbôl 670 190 ezer Ft, a „8514
Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett
bevételbôl 450 000 ezer Ft, összesen 1 120 190 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
69 900 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételbôl 40 000 ezer Ft,
összesen 109 900 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 forga-
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lomképes, 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 késôbbi években tervezett beruházások fedezetére, a
„9112 Évközi indítású beruházások” cím új Fejlesztések
átütemezésének tartaléka feladat egyidejû megemelésével történhet.
(10) A Fôpolgármesteri Hivatal címein belül tervezett
2009. 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
2009. évi költségvetése kiemelt elôirányzatait önkormányzatonkénti bontásban a 3/d. számú táblázat tartalmazza.
(14) A „6009 Fôvárosi Közterületi Parkolási Társulás” címen tervezett elôirányzat kizárólag a Társulási
Tanács 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 „7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok” címen megtervezett kiadásokhoz kapcsolódóan az FKF
Zrt., mint közszolgáltató szervezet a tárgyhó utolsó munkanapján részszámlát bocsát ki az éves elôirányzat
1/12 részére, a következô hónap 5. munkanapjára szóló
fizetési határidôvel. Negyedévente az elvégzett feladatokról naturális és pénzügyi kimutatást készít a Közlekedési Ügyosztály részére.
(17) Azon Európai Unió által társfinanszírozott projektek esetében, amelyek nem rendelkeznek megkötött
támogatási szerzôdéssel, az elôirányzatok módosítására
a megkötött támogatási szerzôdéssel összhangban kerülhet sor.
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Budapest Fôváros Önkormányzata
2009. 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. Lakásügyi feladatok.
(2) A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra
való jogosultságot a 4/a. számú táblázat tartalmazza.

Budapest Fôváros Önkormányzata
2009. évi fejlesztési elôirányzatai
4. §
(1) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadások feladatonkénti elôirányzatait az 5. számú
táblázat „A” részének 6. oszlopa, ebbôl a beruházási
célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre a
7. oszlopa, a beruházási célú támogatás értékû 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.
(3) A költségvetési intézmények címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat „B” részének 6. oszlopa tartalmazza.
(4) A költségvetési intézmények saját hatáskörû beruházási 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.
(5) Az 1000-6000 címek intézményi beruházásainak,
egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek 2009. évi
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
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– Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása,
BKV ZRt. tôkepótlás
10 000 000 ezer Ft.
– M2 metróvonal jármûállomány
cseréje
11 477 700 ezer Ft.
(7) A „Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása” feladat elôirányzatának felhasználásáról az érintett
szakbizottság dönt 2009. március 31-éig.

Budapest Fôváros Önkormányzata költségvetési
tartalék elôirányzatai
5. §
(1) A 2. § (3) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból
az általános tartalék 2 332 677 ezer Ft, mely év közben
elsôsorban az ágazati szakmai elôterjesztések alapján az
alábbi feladatokra biztosít fedezetet:
– az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó
kiadásoknak a központosított hozzájárulásokból nem
fedezett többleteire,
– az oktatási ágazatot érintôen a 2009/2010-es tanév
feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból
jelentkezô nettó többletekre,
– a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság mûködési többlet
kiadásainak fedezetére,
– a központi költségvetés által nem finanszírozott, minimálbér emelkedésbôl származó többletre.
(2) A 2. § (3) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból
a céltartalék
32 090 282 ezer Ft,
ebbôl:
mûködési célú
8 545 776 ezer Ft,
beruházási célú 23 544 506 ezer Ft,
A céltartalékok elôirányzatait célonként a 3. számú táblázat a 9100, 9200 címeken tartalmazza.
(3) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett 23 368 676 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti
összegeit az 5. számú táblázat „C” részének 6. oszlopa
tartalmazza.
(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) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási
céltartaléka” címen tervezett 75 000 ezer Ft támogatási
keret az ingatlanok megszerzéséhez, elôvásárlási jog
gyakorlásához biztosít fedezetet.
(6) A „9118 Céltartalék a Budapesti Fesztiválzenekar
Alapítvány egyszeri többlettámogatására” címen tervezett 10 000 ezer Ft az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
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um kiegészítô támogatásának biztosítását követôen kerülhet felhasználásra.
(7) A 2009. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelô kiadási elôirányzatra
történô átcsoportosítására – figyelemmel a 10–15. §-okban foglaltakra is – 2009. december 31-éig van lehetôség. Ezt követôen a céltartalékok felhasználására a
2010. évi költségvetés hatályba lépéséig csak a 2010. évi
átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

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.
(3) A költségvetési évet és az azt követô éveket terhelô adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. számú táblázat 6–13. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

BUDAPEST FÔVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
I. fejezet
Az önkormányzati költségvetési intézmények
és a Fôpolgármesteri Hivatal gazdálkodásának
általános szabályai
7. §
(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.
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(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 létszám keretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási
elôirányzatot a költségvetési szerv irányítását 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 28-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelôen elkészíteni. Köteles továbbá az intézmény a nem
pályázható összegrôl is tételesen elszámolni.
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. Amennyiben a költségvetési intézmény a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi elôírásokon kívüli
kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben az intézmény saját költségvetésének terhére kell,
hogy biztosítsa.
(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.
(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 jutta-
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tott 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 befolyással (Ptk. 685/B. §)
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 részesedés- illetve befolyásszerzése e rendelet hatályba lépése elôtt megtörtént.
Költségvetési szerv gazdálkodó szervezete további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, benne részt nem vehet.
(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.
(11) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Fôpolgármesteri Hivatal alkalmazottaik önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési
kötelezettségét – szerzôdés alapján, munkáltatói tagként –
egészében vagy részben átvállalhatja. A szerzôdések
megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem
igényelhetô.

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)
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deti költségvetésben szereplô felügyeleti szervi
mûködési támogatás 5%-a erejéig kötelesek a mûködési kiadási elôirányzataikat zárolni.
A Fôpolgármesteri Hivatali címek esetében a saját
bevétellel nem fedezett 2009. évi eredeti mûködési
kiadási elôirányzat 5%-át kell zárolni.
A 8100–8700-as címekre vonatkozóan a 2009. évi
eredeti mûködési kiadási elôirányzatok 5%-át kell
zárolni, kivéve azoknál a címeknél, amelyekre a költségvetés elfogadásáig egész évre vonatkozó, szerzôdésen alapuló érvényes kötelezettség-vállalás van.
A 9100-as, 9200-as fôpolgármesteri és bizottsági
hatáskörû címek 2009. évi eredeti mûködési kiadási elôirányzatának 5%-át kell zárolni.
Nem vonatkozik a zárolás a „6005 Fôvárosi
Tûzoltóparancsnokság”, a „8601 Fôvárosi területi
kisebbségi önkormányzatok” és a „9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék” címekre.
A nem zárolt elôirányzatok felhasználása idô- és
feladatarányosan történhet.
A féléves beszámoló során kell elszámolni az esetleges túlköltések nagyságáról és annak okairól, és gondoskodni a megfelelô intézkedések meghozataláról.
A zárolás fenntartására vonatkozó döntés meghozatalára legkésôbb a novemberi költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül sor.

(2) A biztonságos gazdálkodás érdekében az általános
tartalék elôirányzatát minimum az eredeti költségvetésben szereplô szintre kell feltölteni a 2008. évi pénzmaradvány elszámolás, az elsô féléves költségvetési beszámoló, valamint a novemberi költségvetési rendeletmódosítás jóváhagyásával egyidejûleg.
(3) A 2009. évi költségvetés likviditásának biztosítása
érdekében a 2008. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyásakor csak az elengedhetetlenül szükséges kötelezettségvállalások igazolhatóak vissza. Szükség esetén további pénzmaradvány felhasználási korlátozásokat kell
érvényesíteni.
(4) A 2008. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyásával egyidejûleg a „9143 Árfolyamkockázati tartalék” cím elôirányzatát minimum 2 000 000 ezer Ft-ra kell
kiegészíteni.

A költségvetési egyensúly megôrzése érdekében
a gazdasági válság kezelésével kapcsolatos
végrehajtási szabályok

Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

7/A. §

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.

(1) A mûködési kiadások egy részének zárolásával
kapcsolatos szabályozás:
a) Az önállóan gazdálkodó, önkormányzati finanszírozású költségvetési intézmények a 2009. évi ere-

8. §
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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.

2009. május 25.

séggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékû bevételek 2009. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fôvárosi
önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelô befizetési kötelezettség írható elô.
(7) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekrôl
felhasználási célok szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

II. fejezet
(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 létszám-feltöltés 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 Fôvárosi Közgyûlés gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megilletô pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
(6) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésû személyi jövedelemadó, a felhasználási kötött-

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, valamint a Fôvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” bevételi címen megtervezett összegbôl a Fôvárosi
Önkormányzat számlájára
– elsô alkalommal a január 1-étôl a tárgyhót
megelôzô hónap végéig beérkezett bevétel,
– azt követôen pedig rendre a tárgyhót megelôzô
hónap végéig beérkezett újabb bevétel
költségekkel csökkentett összegének 1%-ával azonos összeggel.
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 céljá-
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ból történô átcsoportosítás, részletes igénylés alapján, negyedévenkénti utólagos elszámolási kötelezettséggel az érintett szakbizottság felé.
e) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím feltöltése a Fôvárosi Önkormányzat
2009. évi költségvetésében a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” bevételi címen megtervezett összegbôl a Fôvárosi Önkormányzat számlájára
– elsô alkalommal a január 1-étôl a tárgyhót megelôzô hónap végéig beérkezett bevétel,
– azt követôen pedig rendre a tárgyhót megelôzô
hónap végéig beérkezett újabb bevétel
költségekkel csökkentett összegének 2%-ával azonos összeggel.
(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a fôpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok
közötti átcsoportosítást:
„9103 Oktatási ágazat mûködési tartaléka”,
„9108 Budapest Bábszínház gyermek-utaztatására”,
„9118 Céltartalék a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány egyszeri többlettámogatására”,
„9120 Nagyrendezvények céltartaléka”,
„9121 Fôpolgármesteri keret céltartaléka”,
„9123 MAC tenisztelep mûködésére”,
„9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása”,
„9138 Kulturális intézményvezetôk jutalmazása”,
„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,
„9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetôk
premizálása és jutalmazása”
„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat mûködési
tartaléka”,
„9158 Céltartalék a Fôvárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására”.
(3) A (2) bekezdés szerinti fôpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményezô átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a
„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére” címrôl
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), valamint közparkot, fasort sújtó, elôre
nem látható természeti vagy más – az önkormányzat
kötelezô feladat-ellátását, 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, továbbá a
rendkívüli idôjárásból (hôség, árvíz, vihar, fagy) eredô
többletkiadások fedezetére.
Nem igényelhetô támogatás a vis maior keretbôl az
elmaradt felújításból, karbantartásból eredô, s ily módon
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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 7000-es 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 beruházások
esetén az érintett intézményi címekre történô átcsoportosítás jogát az 5. számú táblázatban jóváhagyott összegek
erejéig a beruházási célokmány, célokmány módosítás,
engedélyokirat, illetve a pénzeszköz átadás-átvételi 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 az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani. A címzett
támogatással, hitellel, támogatás értékû 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 az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat elôirányzatából kell biztosítani a késôbbi évek ütemének
egyidejû csökkentésével.
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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.
(6) A Közgyûlés a fôpolgármesterre ruházza át a 4-es
metró építésével kapcsolatos számlák áfa tartalmának
megelôlegezéséhez és elszámolásához kapcsolódó – a
különbözô idôpontokban érvényes Ft/Euró árfolyamok
eltérésébôl adódó – különbözet átcsoportosítási jogát
– részletes elszámolás alapján – a „9112 Évközi indítású
beruházások” címen tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címre az 5. számú táblázatban
jóváhagyott elôirányzatok erejéig.

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 létszám elôirányzat-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,
c) a gyermekvédelmi intézmények esetén a „4301
Fôvárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági
Szervezete” címre a b) pontban meghatározott értékhatár nem vonatkozik.
(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,
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b) a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások elôirányzatát,
c) a mûködési és – a céljellegû önkormányzati beruházási támogatás kivételével – a beruházási 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 szolgáltatásként történô megrendelésével
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.
(5) Az (1) és (3) bekezdések szerinti elôirányzat-módosítás a feladatbôvüléshez kapcsolódóan a Fôpolgármesteri Hivatalon belül új címre is történhet.
(6) A fôpolgármester jogosult a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett kiadási elôirányzatokat a
tényleges teljesítésnek megfelelô kiadási elôirányzatokra átcsoportosítani, nem érintve a keret érvényes összelôirányzatát.
(7) 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 öszszegû 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-átcsopor-
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tosítás 20 millió Ft egyedi értékhatárig, (figyelembe véve az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet
„A beruházások és felújítások lezárására” címszó
alatt szereplô 21. § (1) (2) (3) bekezdéseit), amely
szükség esetén új feladatra történô átcsoportosításra is irányulhat.
(8) Beruházási elôirányzatokat érintôen fôpolgármesteri hatáskörben a rendelet 5. sz. 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, támogatás értékû
bevételbôl, céljellegû bevételbôl és hitelbôl megvalósuló beruházások elôirányzata nem változtatható.
Nem módosítható az EU-s pályázatokhoz biztosított önrész elôirányzata.
(9) Beruházási elôirányzatokat érintôen fôpolgármesteri hatáskörben a „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen belül a Városrehabilitáció fôvárosi kiegészítése
I–II. ütem elôirányzatán belül átcsoportosítás hajtható
végre a beruházási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre,
a támogatásértékû beruházási kiadás, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása elôirányzatok
között a jóváhagyott kiadási kereteken belül.

Elôirányzat-módosítások a fôpolgármesterre
átruházott hatáskörben, az ágazatilag érintett
bizottságok javaslatai alapján
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”,
„9140 Céltartalék az önkéntes tûzoltó egyesületek támogatására”,
„9161 Egészségügyi mûszerek tartozék cseréi”.

783

(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 2009. évre tervezett
ágazati keretek közül az
Egészségügy
– Fejlesztési pályázatokhoz önrész,
2009. évi ütem
19 200 ezer Ft
– Gép-mûszer és berendezés beszerzés,
2009. évi ütem
900 000 ezer Ft
Oktatás
– Korszerûsítési pályázatok elôkészítése
önrész, 2008. évi ütem
10 000 ezer Ft
– Korszerûsítési pályázatok elôkészítése
önrész, 2009. évi ütem
34 600 ezer Ft
Szociális
– Bútorzatcsere, 2009. évi ütem
19 200 ezer Ft
– Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés,
2009. évi ütem
28 800 ezer Ft
Gyermekvédelem
– Intézmények gép-, berendezés pótlása,
cseréje, 2009. évi ütem
21 600 ezer Ft
– Intézmények részére gép-mûszer beszerzés,
2009. évi ütem
21 600 ezer Ft
– Intézmények részére gépkocsi vásárlás,
2009. évi ütem
28 800 ezer Ft
– Megvásárolt ingatlanok, családi házak
rekonstrukciója, 2009. évi ütem
28 000 ezer Ft
Kultúra
– Intézmények gép-berendezés pótlása,
cseréje, 2009. évi ütem
50 000 ezer Ft
elôirányzatának feladatra történô felosztását.
(5) A (4) bekezdés szerinti ágazati keretek felosztási
javaslatát (intézmény, és/vagy mûszaki tartalom, és/vagy
jóváhagyott összeg módosítása, kiegészítése) a bizottságok a célokmány, az engedélyokirat, pénzeszköz átadásátvételi 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
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részarányának betartásával lehet jóváhagyásra elôterjeszteni. Pályázati támogatást el nem nyert fejlesztés
önrészét az új 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 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 támogatás értékû mûködési kiadási és a
támogatás értékû beruházási kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás jogát.
(7) A Közgyûlés a fôpolgármesterre ruházza át a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága javaslata alapján a „8443
Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” címen a 2009.
évre tervezett 2700 ezer Ft tartalékkeret feladatokra
történô felosztásának és a projektek elôirányzatainak
feladatok közötti módosításának jogát.
(8) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

Fôpolgármesterre átruházott elôirányzat-módosítási
hatáskör hatálya, kiegészítô szabályai
14. §

2009. május 25.

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 támogatás értékû
mûködési kiadás, támogatás értékû beruházási kiadás, a
mûködési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre és beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre elôirányzatok
közötti átcsoportosításra.
(3) A bizottságokra átruházott elôirányzat-módosítási
hatáskörök a Fôvárosi Közgyûlés 2009. évi utolsó ülésének napjáig gyakorolhatóak. Ezt követôen a 2010. évi
költségvetés hatályba lépéséig a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása az irányadó.

Az e rendelet
(1) 11–12. §-aiban foglalt fôpolgármesterre átruházott
elôirányzat-módosítási hatáskör 2009. december 31-ig
gyakorolható.

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

(2) 13. §-ában foglalt fôpolgármesterre átruházott elôirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésôbb 2009. december 7-ig tehetik meg.

16. §

(3) 11–13. §-okban meghatározott hatásköreit a fôpolgármester a fôjegyzô ellenjegyzésével, a Közgyûlés
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága, valamint érintett
szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejû tájékoztatása
mellett gyakorolhatja.
(4) 11–13. §-aiban szabályozott ügyeiben a Fôvárosi
Közgyûlés – a hatáskör eseti jellegû visszavonásával –
dönthet.

(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 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.
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(3) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi elôirányzat maradványa fordítható, melynek
munkaadókat terhelô járuléka fedezett és ami 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.
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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.

(5) A személyi juttatások elôirányzatának az 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 feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.

(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.

(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.

(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.

(7) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi
elôirányzatain felül többletbevételét az irányítását ellátó
szerv egyidejû tájékoztatásával, a tényleges többletnek
megfelelô összegû, saját hatáskörû elôirányzat-módosítás után használhatja fel.
(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 öszszeg 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,

(13) A Fôpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címein tervezett feladatokat érintôen az (1)–(12) bekezdésekben
részletezett jogköröket a fôpolgármester gyakorolja.

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 címein tervezett elôirányzatok felhasználásáról – a fôpolgármester javaslatára – a Közgyûlés alábbi bizottságai
a (2)–(4) bekezdések keretei között döntenek, ideértve a
szerzôdések megkötését is.
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság
9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka
9205 Fôvárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka
Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság
8210 Környezetvédelmi Alap
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Kulturális Bizottság
9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka
9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka
9214 Kulturális esélyegyenlôségi célú bizottsági
keret céltartaléka
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
9209 Mûemléki célú bizottsági keret céltartaléka
Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság
9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka
9212 Esélyegyenlôségi célú bizottsági keret céltartaléka
9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék
Gazdasági Bizottság
8201 Vagyongazdálkodási keret
9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka
Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság
9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka
Városrendészeti Bizottság
9206 Bûnmegelôzési célú bizottsági keret céltartaléka.
(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, üzemeltetése során felmerülô,
ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv
készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).
(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 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 a „9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerzôdéssel adható támogatások céltartaléka”, címrôl a „8450 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerzôdéssel adható támogatási keret” címre
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történô átcsoportosításról, egyben jóváhagyja a közszolgáltatási szerzôdéseket.
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
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 11–15. §-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 2009. 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
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 2009. májusi, júniusi,
szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint
legkésôbb a költségvetési beszámoló felügyeleti
szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történô megküldését megelôzô rendes
ülésre.
c) A 11–15. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a
16. § (2)–(13) bekezdései szerinti intézményi saját
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hatáskörben végrehajtott elôirányzat-módosítások
tervbevételére: a 2009. január 1–június 30. közötti
idôszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejûleg, illetve a 2009. július 1–december 31. közötti idôszakra vonatkozóan legkésôbb
a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez
– külön jogszabályban meghatározott határidejéig –
történô megküldését megelôzô rendes ülésen.
(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során
nem kell elôterjeszteni a tájékoztató jellegû táblázatokat.

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.
(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.
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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
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.

Külsô személlyel, szervezettel történô
szerzôdéskötés szabályai a fôvárosi önkormányzati
költségvetési intézményeknél
és a Fôpolgármesteri Hivatalnál

A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történô
megrendelése, illetve más költségvetési szervvel
történô ellátása

21. §

22. §

(1) A Fôpolgármesteri Hivatalnál, valamint a fôvárosi
önkormányzati költségvetési intézményeknél szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére

(1) Az önállóan mûködô és gazdálkodó önkormányzati
költségvetési szerv az üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beruházással, a vagyon hasznosításával kap-
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csolatos feladatait szolgáltatás megrendelésével, illetve
jogszabály vagy a Fôvárosi Közgyûlés döntése alapján
más költségvetési szervvel is elláthatja.

(4) Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az
Egészségbiztosítási Alap kezelôje és az egészségügyi
intézmény közötti szerzôdés alapján történik.

(2) A feladat akkor rendelhetô meg szolgáltatásként,
ha az dokumentáltan hatékonyabb, és/vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(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.

(3) A szolgáltatás megrendelésével egyidejûleg az intézmény vezetôjének 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.
(4) A feladat ellátásáért való felelôsség a költségvetési szerv részérôl nem ruházható át.
(5) Amennyiben megszûnik a feladat szolgáltatás
megrendelésével való elláttatása, az elôirányzat és létszám visszarendezésérôl e rendelet 12. §-ában foglaltak
szerint gondoskodni kell.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról
az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást, a feltételek betartásáról nyilatkozatot kell adni.

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.

(6) A Fôpolgármesteri Hivatalnak a színházak részére
a 7. sz. 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) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére 2009. december 20-át követôen – a Magyar
Államkincstár által az Áht. 102. § (12) bekezdése alapján megelôlegezett következô évi elôirányzatok terhére –
a 2010. év átmeneti finanszírozási idôszakára éves szinten megállapított támogatás 1/13-ad része nettósítva utalható annak érdekében, hogy a 2010. év január 5-éig esedékes járandóságok fedezete – az illetmény kifizetés
napjához igazodóan – az év végi munkanapok átcsoportosítása miatt rendelkezésre álljon.
(8) A pedagógusok szakirodalom-vásárlásához kapcsolódó támogatást április hónapban utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(9) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyûlési jóváhagyást
követôen – igénylésre – utalhatja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(10) A tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó támogatást a közgyûlési jóváhagyást követôen – igénylésre – soron kívül utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(11) Az oktatási intézmények részére szakképzési
hozzájárulás jogcímen a Fôpolgármesteri Hivatal e célra
nyitott elkülönített bankszámláiról a pénz beérkezését
követôen a támogatóval és az intézményekkel kötött
megállapodás alapján utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.
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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 Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat
Kht. részére a 8105 címen tervezett támogatásból
a) a 68 900 ezer Ft összegû, a mûködési költségekre
vonatkozó támogatást idôarányosan,
b) a 18 500 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.
(5) Budapest Fôváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott közhasznú társaságok részére a támogatást a megkötött közszolgáltatási szerzôdések szerint
utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.
(6) Az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére jóváhagyott
támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlô ütemben, illetve
amennyiben a közszolgáltatási szerzôdés úgy rendelkezik, a 6, illetve 8 hóra esô támogatást 2009. március 5-ig
egy összegben az ágazati ügyosztály igénylésére utalja a
Fôpolgármesteri Hivatal.
(7) Az oktatási feladatokat keretmegállapodással ellátó kerületi önkormányzatok részére jóváhagyott támogatás 4 havi összegét a tanévi feladatváltozásokról szóló
közgyûlési döntést követôen november 30-ig, a 8 hóra
esô támogatást a költségvetés jóváhagyását követôen
március 31-ig az ágazati ügyosztály igénylésére utalja a
Fôpolgármesteri Hivatal.
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(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 FIMÜV ZRt. 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”
címhez kapcsolódóan a „Budapesti Közlekedési Szövetség I. Ütemének Mûködési Szerzôdése” alapján megkötött szerzôdésekben szereplô támogatásokat, illetve kompenzációkat a szerzôdésben szereplô ütemezés alapján
utalja át 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)–(11) 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 megítélt támogatások a szükséges elôirányzat-átcsoportosításokat követôen, a Közgyûlés engedélye alapján
utalhatóak.
(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.
(15) A „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása” címen tervezett elôirányzat terhére a támogatást július 15-ig igénylésre utalja a Fôpolgármesteri
Hivatal.
(16) A „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” címhez kapcsolódóan az átmeneti finanszírozás idején hozott bizottsági döntések alapján keletkezett
kötelezettség-vállalásokra leutalható a támogatás összege, azzal, hogy a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásánál a fedezet biztosításra kerül.
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Az állami támogatások utalása
25. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékû 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, szakmai
szolgáltatások igénybevételének támogatásához
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 diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatását
havonta, a mûködési támogatással egyidejûleg.
e) a szociális továbbképzés és szakvizsga kiegészítô
támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig.
(3) Az ingyenes tankönyvellátáshoz kapcsolódó
kiegészítô, valamint a tanulók tankönyvellátásához kapcsolódó általános hozzájárulásokat augusztus hónapban,
a támogatásnak a Fôvárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezését követô 3 munkanapon
belül utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.

Az elôrehozott önkormányzati támogatások
utalása
26. §
(1) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények hatvan napon túli lejárt határidejû fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelôzése
érdekében a 7. számú táblázatban meghatározott utalási
idôpontok között a Fôpolgármesteri Hivatal az esedékes
támogatás terhére elôrehozott támogatást utalhat olyan
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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 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-ig utalja
a Fôpolgármesteri Hivatal. Az elôrehozott támogatás az
éves elôirányzatot nem növeli.
(3) A szociális ágazatot érintôen a fôvárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódóan az e feladatokat közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló (8346, 8347, 8349,
8350, 8351, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8372)
alapítványok esetében a november-december havi támogatást elôrehozott formában – igénylésre – november 1-ig
utalja. Az elôrehozott támogatás az éves elôirányzatot
nem növeli.
(4) 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 támogatás-átutalások egyenletes havi csökkentése mellett.
(5) A Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére az éves BKV bérlet megvásárlásához szükséges támogatás igénylés alapján elôrehozott
támogatásként utalható, az ezt követô támogatás-átutalások egyenletes havi csökkentése mellett.
(6) 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.
(7) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére július hónapban igényfelmérés alapján – a
pénzügyi helyzet függvényében – a Fôpolgármesteri
Hivatal elôrehozott támogatást biztosíthat a nettó finanszírozás szabályai szerint az augusztus havi illetmény kifizetések és járulékaik fedezetére. Az elôrehozott támogatást az augusztus hónapra finanszírozandó összegbôl
vissza kell vonni.
(8) Az oktatási intézmények részére igénybejelentés
és visszafizetési kötelezettségvállalás alapján támogatás
utalható a Munkaerôpiaci Alap képzési alaprésze ke-
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retébôl 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 2009. december 31-ig nem
kerül sor, úgy az elôirányzat rendezésérôl intézkedni kell.
(9) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettség vállalás alapján a PHARE, Európai Szociális Alap
(ESZA) 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 2009. december 31-ig nem kerül sor, úgy az
elôirányzat rendezésérôl intézkedni kell.
(10) Az átmeneti finanszírozásról szóló 84/2008.
(XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 4. § (7)–(9), valamint
(12) bekezdései alapján
• 2009. január 5-én az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolának és a Raoul Wallenberg
Humán Szakképzô Iskola és Gimnáziumnak leutalt
40–40 000 ezer Ft támogatási kölcsönnel, a Petrik
Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolának leutalt
105 000 ezer Ft támogatási kölcsönnel,
• 2009. február 15-én a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzô Iskolának leutalt 5000 ezer Ft támogatási kölcsönnel, a Szily
Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium részére leutalt 70 000 ezer Ft
támogatási kölcsönnel, az Ybl Miklós Építôipari
Szakképzô Iskolának leutalt 70 000 ezer Ft támogatási kölcsönnel, valamint az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola részére leutalt
65 000 ezer Ft támogatási kölcsönnel
2009. december 31-ig kell az iskoláknak elszámolniuk.

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.
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(2) A Budapest Fôváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjérôl szóló
50/1998. (X. 30.) számú Fôv. Kgy. rendelet hatálya alá
tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra 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 pénzeszköz átadást, amely esetben a pénzeszköz átadás a
pénzeszközátadás-átvételi megállapodásban rögzített
pénzügyi üzemezés szerint, utólagos elszámolási kötelezettséggel történik.
(3) A Budapest Fôváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjérôl szóló
50/1998. (X. 30.) számú 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 – 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.

A fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatokat
érintô támogatások utalásának szabályai
28. §
(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.
(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.
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V. fejezet
Az idegenforgalmi bevételbôl
a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô rész
felosztásának szabályai
29. §

Amennyiben az idegenforgalmi bevételeknek a 2. §
(8) bekezdés b) pontjában meghatározott szintje nem teljesül, akkor az érintett címek kiadási elôirányzatainak
fedezetét egyéb bevételekbôl kell kiegészíteni.

2009. május 25.

személyi juttatások elôirányzatának 8%-át. E rendelkezés nem vonatkozik a Fôpolgármesteri Hivatal adó feladatokat ellátó köztisztviselôire. A 59. §
(2) bekezdése szerint a személyi juttatások elôirányzatának megtakarításából a rendszeres személyi juttatások elôirányzatának további 10%-os
mértékig, e mértéken felül csak teljesítményhez
kötötten, szöveges indoklással fizethetô jutalom.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással
és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos
szabályok

Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

32. §

30. §

(1) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények – a Fôpolgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(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 2009. január 1. napjától kezdôdôen 40 700 Ft-ban állapítja meg.
(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 2009-ben tervezhetô jutalom nem haladhatja meg az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 58. § (5) bekezdése alapján a rendszeres

(2) A Közgyûlés a kötvénykibocsátásokhoz, illetve a
közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan:
a) elôzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására,
illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó közép- és
hosszúlejáratú hitel felvételére 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 4%-a erejéig – a fôpolgármester részére
biztosítja, a Közgyûlés soron következô rendes ülésén történô tájékoztatási kötelezettség mellett.
(3) A fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmények:
• garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
• értékpapírt nem vásárolhatnak,
• váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
• az önkormányzati támogatást betételhelyezésre
nem fordíthatják,
• kötvényt nem bocsáthatnak ki,
• pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányuló, vagy
ilyet magában foglaló 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.
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(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,
b) a zárszámadás elôterjesztésekor:
ba) a Fôvárosi Önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszköz változását,
bb) a Fôvárosi Önkormányzat adósság állományát
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,
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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 2009. évi költségvetés végrehajtása során
kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl szóló 15/2008. (III.15.) Fôv. Kgy. rendelet 7–34. §-ai, a 9. § kivételével,
b) a Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl szóló 15/2008. (III. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 29/2008. (V. 21.)
Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a,
c) a Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl szóló 15/2008. (III. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 41/2008. (VII. 16.)
Fôv. Kgy. rendelet 2-§-a,
d) a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.)
Fôv. Kgy. rendelet 3–13. §-ai, a 4. § (1) bekezdés
c) pontja, a 4. § (5), (20), (23) bekezdése, az 5. §
(3) bekezdése, a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. § (2) pontjai kivételével.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) 5. sz. mellékletének „II. A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet
a) „Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság” cím –
66/2008. (XI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 5. § (3) be-
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kezdés d) pontjával megállapított – 39–40. pontjának számozása 46–47. pontokra változik;
b) „Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság” cím
47. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„47. Hozzájárul a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság azon döntéséhez, mely a
közszolgáltatási keretszerzôdéssel rendelkezô szervezetekkel kötött éves közszolgáltatási szerzôdéseknek a tárgyévi költségvetési elôirányzatokkal való
összhang megteremtése érdekében, a rendelkezésre
álló elôirányzatoknak megfelelô módosítására irányul”.

2009. május 25.
INDOKLÁS
Általános indokolás

Budapest Fôváros Közgyûlése az államháztartásról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény
(továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2009. évi költségvetési rendeletét.
A rendelet (és táblázatai) az Áht., valamint az államháztartás mûködési rendjérôl szóló, – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) elôírásainak megfelelôen
került összeállításra.

c) „Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási
Bizottság” címe az alábbi új 15. ponttal egészül ki:
Részletes indokolás
„15. Dönt – a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
hozzájárulásával – a közszolgáltatási keretszerzôdéssel rendelkezô szervezetekkel kötött éves közszolgáltatási szerzôdéseknek a tárgyévi költségvetési elôirányzatokkal való összhang megteremtése
érdekében, a rendelkezésre álló elôirányzatoknak
megfelelô módosításáról.”
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a
fôvárosi köztisztaságról szóló 48/1994. (VIII. 1.)
Fôv. Kgy. rendelet 2. § (4) bekezdés utolsó mondata
(„A szerzôdés megkötésének jogát a Közgyûlés a fôpolgármesterre ruházza.”), továbbá az SZMSZ 7. sz. mellékletének „XXII. A fôváros köztisztaságával, valamint
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hatáskörök”
cím 3. pontja hatályát veszti.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

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 2009. évi költségvetésére” címû elôterjesztés tartalmazza.
Az 1. § rögzíti Budapest Fôváros Önkormányzata
2009. 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.
A hiány összegszerû kimutatását az Áht. 14. §-a írja
elô. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2009-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 normatív hozzájárulást, az 1/b. számú táblázat a mûködési célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékû mûködési bevételeket átadóként és célonként, az 1/c. számú
táblázat a beruházási célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékû beruházási 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 címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásait tartalmazza.
A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének h) pontjában elôírt, a mûködési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási elôirányzatok mérlegszerû, egymástól elkülönített bemutatását tájékoztató jelleggel a 2/a. számú
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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 2009. 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.
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
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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
támogatás értékû beruházási kiadások 2009. évi tervét
tájékoztató jelleggel az 5/a. számú táblázat szerint határozza meg.
Az 5. § az Áht. 73. § (1) bekezdésében elôírtaknak
megfelelôen meghatározza a 2009. 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. sz. táblázat szerint
tartalmazza a költségvetési évet követô 2 év várható
bevételi és kiadási elôirányzatait, valamint a többéves
elkötelezettséggel járó kiadási tételek – felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek, mûködési
célú pénzeszközátadások áht-n kívülre, támogatás értékû
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.
II.
A rendelet második része, a 7–34. § Budapest Fôváros
Önkormányzata 2009. 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. 87. § (1) bekezdése alapján a költségvetési
szerv gazdálkodására vonatkozó alapvetô rendelkezést
tartalmazza.
Szabályozza a költségvetési intézmények létszámcsökkentéséhez biztosított felügyeleti támogatás odaítélésének és felhasználásának módját.
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Az Áht. 100/L. § (1) bekezdése alapján – a vagyonrendelet keretein belül – meghatározza a gazdasági társasági érdekeltség megszerzésének szabályait.
Az Áht. 100/F. § (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 7/A. § a gazdasági válság kezelésével kapcsolatban
határoz meg végrehajtási szabályokat, a költségvetési
egyensúly megôrzése érdekében.
Az (1) bekezdés szerinti szabályozásra a költségvetés
egyensúlyának biztosítása érdekében van szükség. Az
1000-6000-es címek esetében a Fôvárosi Önkormányzat
által biztosított felügyeleti szervi támogatás mûködési
kiadásokra vonatkozó részének 5%-át kell zárolni, tehát
a mûködési kiadások tervezett összegébôl a fenti 5%
nem elkölthetô. Az elôírás nem vonatkozik a költségvetési intézmények saját bevétellel fedezett kiadásaira és az
önkormányzati támogatás beruházási és felújítási kiadásokra vonatkozó részére. A szabályozást nem kell alkalmazni az OEP által finanszírozott költségvetési intézmények esetében. A Fôvárosi Tûzoltó-parancsnokság az
évek óta fennálló állami alul-finanszírozás miatt képez
kivételt. Ezen kívül a kisebbségi önkormányzatok
elôirányzataira nem vonatkozik még a szabályozás.
A többi kiadási címre vonatkozóan hasonló elvek mentén
kell zárolni a kiadási elôirányzat 5%-át. A nem zárolt
összegek felhasználása idô- és feladatarányosan történhet. A feladatarányos felhasználás azokra az esetekre vonatkozik, ahol a feladat nem egész évre elosztva egyenlô
arányban jelentkezik.
A (2)–(4) bekezdések biztosítják, hogy év közben az
általános tartalék és az árfolyamkockázati tartalék szintje megfelelô maradjon, valamint, hogy a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásakor érvényesüljön a gazdasági
válság kezeléséhez kapcsolódó szigorúbb szabályozás.
A 8. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.
A 9. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és
a 2009. 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.

2009. május 25.

Intézményi pénzmaradványt terhelô befizetési kötelezettséget ír elô az állami hozzájárulások, valamint a
normatív részesedésû személyi jövedelemadó 2009. évi
elszámolásához kapcsolódó önkormányzati befizetési
kötelezettség fedezetének biztosításához.
A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekrôl a
felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget
ír elô.
A Kormányrendelet 67. § (2) bekezdésével összhangban lehetôséget biztosít gazdasági szükséghelyzet esetén
a költségvetési szervet megilletô pénzmaradvány felhasználásának korlátozására.
A 10–15. §-ok a fôpolgármesterre és a bizottságokra
átruházott elôirányzat-módosítási jogköröket határozzák
meg.
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)–(7) 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 beruházási elôirányzatokat érintôen.
A 14. § a fôpolgármesterre 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 elôirányzatmódosítási 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 rész-elôirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.
Szabályozást ad a Kormányrendelet 59. § (6) bekezdése alapján a személyi juttatások elôirányzatának felhasználásáról.
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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.
A 18. § a foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási
szerzôdéssel adható támogatás szabályait tartalmazza.
A 19. § a Kormányrendelet elôírásainak megfelelôen
rögzíti a 2009. 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 szolgáltatásként történô megrendelésének a 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 öszszeg kiutalását, túlfinanszírozás esetén inkasszálását
engedélyezi.
Szabályozza a fôvárosi önkormányzati költségvetési
intézmények részére az egyszeri 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. sz. táblázatban meghatározott mértékû támogatás
betartását ágazati szinten teszi kötelezôvé, lehetôséget
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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.
Felhatalmazást ad az illetmény-kifizetések napjához
igazodóan arra, hogy az év végi munkanapok átcsoportosításához igazodóan a 2010. 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 8. sz. 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.
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A 28. § meghatározza a fôvárosi területi kisebbségi
önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások
rendjét. A fôvárosi kisebbségi önkormányzatok részére a
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
írja elô.
A 30. § a fôvárosi költségvetési intézmények szakmai
pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.
A 31. § meghatározza a köztisztviselôk 2009. január
1-tôl érvényes illetményalapját, valamint az Ámr. 58. §
(5) bekezdésében elôírtak alapján szabályozza a köztisztviselôknek és a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság hivatásos állományának adható éves jutalom összegének
mértékét és feltételét.
A 32. § az Áht. 100/E. §-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/E. §-ában foglaltakkal összhangban rögzíti, hogy a költségvetési szerv értékpapírt
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nem vásárolhat, 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. § Az Áht. 118. §-ának, valamint a Kormányrendelet 29. § (13) bekezdésének 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 2009. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehetô
legkorábbi idôpontban történjen.
A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejûleg egyes kapcsolódó rendeletek hatályon kívül helyezésérôl, illetve módosításáról intézkedik.
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2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 915

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

915

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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5/19/2009

12:42 PM

Page 916

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 917

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

917

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

918

5/19/2009

12:42 PM

Page 918

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 919

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

919

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

920

5/19/2009

12:42 PM

Page 920

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 921

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

921

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

922

5/19/2009

12:42 PM

Page 922

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 923

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

923

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

924

5/19/2009

12:42 PM

Page 924

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 925

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

925

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

926

5/19/2009

12:42 PM

Page 926

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 927

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

927

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

928

5/19/2009

12:42 PM

Page 928

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 929

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 931

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

931

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

932

5/19/2009

12:42 PM

Page 932

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 933

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

933

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

934

5/19/2009

12:42 PM

Page 934

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 935

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

935

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

936

5/19/2009

12:42 PM

Page 936

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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12:42 PM

Page 938

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 939

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

939

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 941

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

941

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

942

5/19/2009

12:42 PM

Page 942

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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5/19/2009

12:42 PM
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:42 PM

Page 945

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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3/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd
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5/19/2009

12:42 PM
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

3/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:42 PM
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY

947

3/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

948

5/19/2009
12:42 PM

Gyermekrehabilitáció fejlesztése, sportolói lehetôségek kiterj.

3/b. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd
Page 948

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3/b. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 949

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3/b. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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3/b. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3/c. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

3/d. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 953

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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2009_10.sz_2.rØsz.qxd

3/e. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

954

5/19/2009

12:42 PM

Page 954

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 955

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

955

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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5/19/2009

12:42 PM

Page 956

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 957

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

957

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

958

5/19/2009

12:42 PM

Page 958

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:42 PM

Page 959

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

959

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

960

5/19/2009

12:42 PM

Page 960

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 961

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

961

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

962

5/19/2009

12:43 PM

Page 962

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 963

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

963

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

964

5/19/2009

12:43 PM

Page 964

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 965

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

965

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

966

5/19/2009

12:43 PM

Page 966

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 967

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

967

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

968

5/19/2009

12:43 PM

Page 968

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 969

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

969

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

970

5/19/2009

12:43 PM

Page 970

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 971

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

971

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

972

5/19/2009

12:43 PM

Page 972

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 973

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

973

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

974

5/19/2009

12:43 PM

Page 974

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 975

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

975

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

976

5/19/2009

12:43 PM

Page 976

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 977

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

977

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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5/19/2009

12:43 PM
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 979

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

979

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

980

5/19/2009

12:43 PM

Page 980

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

4/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:43 PM

Page 981

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

981

4/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

982

5/19/2009

12:43 PM

Page 982

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

4/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:43 PM

Page 983

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

983

4/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

984

5/19/2009

12:43 PM

Page 984

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 985

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

985

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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5/19/2009

12:43 PM

Page 986

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 987

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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5/19/2009

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 989

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.
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5/19/2009

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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5/19/2009

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez
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FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

996

5/19/2009

12:43 PM

Page 996

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 997

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

997

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

998

5/19/2009

12:43 PM

Page 998

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:43 PM

Page 999

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

999

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

1000

5/19/2009

12:43 PM

Page 1000

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:43 PM

Page 1001

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1001

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

1002

5/19/2009

12:43 PM

Page 1002

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:43 PM

Page 1003

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1003

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

1004

5/19/2009

12:43 PM

Page 1004

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:43 PM

Page 1005

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1005

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

1006

5/19/2009

12:43 PM

Page 1006

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:43 PM

Page 1007

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1007

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

1008

5/19/2009

12:43 PM

Page 1008

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:43 PM

Page 1009

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1009

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

1010

5/19/2009

12:43 PM

Page 1010

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:43 PM

Page 1011

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1011

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

1012

5/19/2009

12:43 PM

Page 1012

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:43 PM

Page 1013

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1013

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

1014

5/19/2009

12:43 PM

Page 1014

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:43 PM

Page 1015

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1015

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

1016

5/19/2009

12:43 PM

Page 1016

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

2009. május 25.

12:43 PM

Page 1017

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1017

6. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

6/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

1018

5/19/2009

12:43 PM

Page 1018

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

6/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:44 PM

Page 1019

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1019

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

6/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

1020

5/19/2009

12:44 PM

Page 1020

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

7. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:44 PM

Page 1021

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1021

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

7. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

1022

5/19/2009

12:44 PM

Page 1022

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. május 25.

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

5/19/2009

7. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelethez

2009. május 25.

12:44 PM

Page 1023

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1023

2009_10.sz_2.rØsz.qxd

1024

5/19/2009

12:44 PM

Page 1024

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Elôfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.
Elôfizethetô:
közvetlenül a postai kézbesítôknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest, VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu
A Fôvárosi Közlöny felelôs szerkesztôje: dr. Csonkás István
Kiadja: BUDAPEST FÔVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztôség: 1840 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 632. – Telefon: 327-1756
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399
Egyes példányok beszerezhetôk
a Fôvárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1840 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Elôfizetési díj: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: dr. Tiba Zsolt
Szedés, tördelés: Partners-grafika Kft.
Nyomda: Grafika Press Nyomdaipari Zrt. • Felelôs vezetô: Farkas Tamás

2009. május 25.

