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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
18/2009. (III. 17.) önkormányzati rendelete
Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési gazdálkodásról szóló
84/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a Fôvárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása folyamatosságának
biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Fôv.
Kgy. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) a) A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intézményei és a Fôpolgármesteri Hivatal folyó kiadásaira a
2. sz. melléklet szerinti mértékben, összegben és idôpontokban biztosít támogatást, amely a 2008. évi szinten
biztosítja a mûködéshez szükséges kiadások fedezetét,
a kötelezettségvállalás és kifizetés érdekében, s melyet a
Fôpolgármesteri Hivatal, igénylésre utal.”
(2) A rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjának harmadik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép,
továbbá az alábbi új francia bekezdéssel egészül ki:
„– a fôvárosi és megyei közalapítványok szakmai
tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítô támogatás elsô negyedévi összegét a »8354
Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány«
részére január végéig, a II., III. és IV. negyedévi
támogatást a tárgynegyedévet követô hó végéig, a
Fôvárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások
Számlájára érkezést követô 3 munkanapon belül,”
„– a diáksporttal kapcsolatos feladatok kiegészítô támogatását havonta, a mûködési támogatással egyidejûleg.”
(3) A rendelet 4. §-a az alábbi új (22) bekezdéssel egészül ki:
„(22) Az (1) bekezdés e) pontja, valamint a (2) bekezdése szerinti nettó finanszírozásba bevont, meghatározott
célra kapott állami támogatásoknak megfelelô összeget a
nettósítás felfüggesztése esetén a támogatásokkal egyidejûleg a saját forrása terhére megelôlegezve utalja.”

(4) A rendelet 6. § (3)–(4)–(5) bekezdései helyébe a
következô rendelkezések lépnek:
„(3) a »8103 Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht.«
részére, igénylésre negyedévre 15 000 E Ft kompenzációt
utal tárgy negyedév elsô hónapjának 5. munkanapjáig.
(4) a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. részére a közszolgáltatási szerzôdés megkötését követôen,
a szerzôdésben meghatározott feltételek mellett a 2008.
évre megállapított támogatás idôarányos összege erejéig
negyedévente, igénylésre utal támogatást.
(5) a Fôvárosi Önkormányzat közfeladatai ellátására
közgyûlési döntésnek megfelelôen a megkötött keretszerzôdések, illetve ennek hiányában a 2008. december
31-ig megkötött szerzôdések alapján biztosítja a tárgyévet megelôzô évi elôirányzott kompenzáció, illetve elôirányzat idôarányos összegét.”
2. §
A rendelet 9. § (9), (11) és (16) bekezdései helyébe
a következô rendelkezések lépnek:
„(9) a sportfeladatokat szerzôdés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére a 2008. évre megkötött szerzôdésben meghatározott összeg 1/4 része erejéig igénylésre utal támogatást az adott negyedév elsô hónapjának
7-éig,”
„(11) az (1)–(10) bekezdésekben fel nem sorolt nem
önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok,
társadalmi önszervezôdések, egyéb szervek részére a támogatást kizárólag a 2008. december 31-ig megkötött
megállapodások, közgyûlési kötelezettségvállalások
alapján utalja. Amennyiben a közszolgáltatási szerzôdésben az átmeneti idôszakra konkrét határnap került megjelölésre, úgy a 2009. évi költségvetés elfogadásáig csak a
2008. évre a támogatási szerzôdésben meghatározott üteme szerinti idôarányos összeg erejéig utal támogatást.
Rendkívüli esetben a Fôvárosi Közgyûlés döntése
alapján – az elôzô rendelkezésektôl eltérôen – 2009. évi
kötelezettségvállalás alapján is utalható támogatás.”
„(16) A Schöpf-Merei Ágost Kht. végelszámolásához
kapcsolódóan a Közgyûlés határozata alapján legfeljebb
30 000 E Ft-ig a ténylegesen felmerülô költségekre igénylésre utalható támogatás, a végelszámoló díjára februártól júliusig havi 600 E Ft utalható.”
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(1) A rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
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zat 2009. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legkésôbb 2009. április 30-ig hatályosak,”
6. §

„(3) Kifizethetôk a jogszabályon, jogerôs bírósági,
illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.”

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott intézmény
felújítási feladatra, továbbá út-hídfelújítási feladatok
2008. évi pénzmaradványa, valamint a 2008. évben jóváhagyott 7 éves fejlesztési tervben szereplô út-hídfelújítási
feladatok 2009. évi üteme terhére engedélyezési okmány
készíthetô, jóváhagyását követôen kötelezettség vállalható
és kifizetés teljesíthetô az elvégzendô munkákra.”
(3) A rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép, továbbá a 11. § az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 2009. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb
csak azon Uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztésekhez lehet támogatási szerzôdést beterjeszteni,
amelyekre vonatkozó pályázattal összefüggésben a Közgyûlés egyedi döntéssel kötelezettséget vállalt a pályázatbenyújtásra és az önrész biztosítására.
A támogatási szerzôdéssel egyidejûleg beterjesztésre
kerülô beruházási vagy felújítási okmány adott évi üteme
a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében nem járhat többletigénnyel a 2009. évi költségvetési javaslatban
meghatározott ütemhez képest. Az okmány aláírását
követôen a megvalósításra kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthetô.”
„(8) A Közgyûlés döntés alapján, a fejlesztési célú
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötését
követôen leutalható a BKV Zrt. részére a helyi közforgalmi közlekedés tôkepótlás-támogatása.”
4. §
A rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
5. §
A rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a
következô rendelkezés lép:
„b) a 3–13. §-ok a kapcsolódó 2. számú melléklettel –
a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 4. § (5) bekezdése,
a 4. § (20) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése, a
11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. §
(2) pontjai kivételével – a Fôvárosi Önkormány-

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendelet Budapest Fôváros Önkormányzata 2009.
évi átmeneti finanszírozásról és gazdálkodásról szóló
rendelete hatályának kiterjesztését tartalmazza a 2009.
évi költségvetés hatálybalépésig.

Részletes indokolás
Az 1. § rendelkezik az intézmények és a Fôpolgármesteri Hivatal folyó kiadásainak teljesítéséhez szükséges finanszírozásról és a 2008. évi szinten biztosítja
valamennyi a mûködés érdekében felmerülô, szükséges
kiadások fedezetét, a kötelezettség vállalást és a kifizetés
teljesítését a mellékletben meghatározott ütemben és
összegben.
Biztosítja a 2009. évi költségvetési törvény alapján
meghatározott célra kapott állami támogatások továbbutalását, illetve a nettósítás felfüggesztése esetén a támogatásokat az intézmények számára a saját források terhére
megelôlegezi.
Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht. részére a
15 000 E Ft negyedéves támogatást, a BTH Budapesti
Turisztikai Szolgáltató Kht. részére a szerzôdés megkötését követôen a szerzôdésben meghatározott feltételek
mellett az elôzô évi mértékig az idôarányosan utalandó
negyedéves támogatást, továbbá a közfeladatokat ellátó
társaságok finanszírozására a feladatellátás biztonságát
megteremtô szabályozást a megkötött keretszerzôdések,
illetve ennek hiányában a 2008. december 31-ig megkötött szerzôdések alapján a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig.
A 2. § rendelkezik a sportfeladatokat szerzôdés alapján ellátó társadalmi szervezetek folyamatos mûködése
fenntartásához szükséges fedezet biztosításáról, az egyéb
– a § egyes bekezdéseiben nem nevesített – szervezetek
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megkötött szerzôdései szerinti finanszírozását abban az
esetben is, ha a szerzôdésben az átmeneti rendelet hatályának kiterjesztésének megfelelôen az elôzô évi támogatás összegének megfelelô finanszírozást biztosítja, valamint a Schöpf-Merei Ágost Kht. végelszámolásához
kapcsolódó kifizetésekhez szükséges fedezetet a 2009.
évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig.
A 3. § kifizetést enged a jogszabályon, jogerôs birósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.
Az engedélyezési okmányok készítését engedélyezi,
majd jóváhagyása után kötelezettségvállalást enged a
2008. évi költségvetésben szereplô intézmény felújítási
feladatokra, továbbá az út-hídfelújítási feladatok 2008.
évi pénzmaradványa, valamint a 2008. évre jóváhagyott
7 éves fejlesztési tervben szereplô út-hídfelújítási feladatok 2009. évi üteme terhére engedélyezett kötelezettségvállalásra és utalásra.

2009. március 17.

A költségvetés elfogadásáig, azon Uniós támogatással
finanszírozott beruházásokra enged támogatási szerzôdést kötni, okmányt beterjeszteni, illetve kötelezettséget
vállalni és kifizetést teljesíteni, amelyekre a Közgyûlés
kötelezettséget vállalt a pályázat benyújtására, és az önrész biztosítására.
Biztosítja közgyûlési döntést követôen a BKV Zrt. részére a helyi közforgalmú közlekedés tôkepótlás-támogatásának leutalását.
A 4. § a rendelet 2. sz. mellékletének módosításáról
szól.
Az 5. § a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig, de legkésôbb 2009. április 30-ig biztosítja a finanszírozás feltételeit Budapest Fôváros Önkormányzata
számára a költségvetési gazdálkodás folyamatossága, valamint a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében.
A 6. § a rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik.

A 2008. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési támogatás
1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint a költségvetés éves
összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem
utalható céljellegû mûködési keretek figyelembe vételével.

tárgyhó 26-tól
számított
3 munkanap

4.

Támogatás a 2008. évre járó tizenharmadik havi illetmények
elszámlálására

2009. 02. 26–27. A 2008. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési támogatás
1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint a költségvetés éves
összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem
utalható céljellegû mûködési keretek figyelembe vételével.

2009. 01. 16.

1/a)

A 2008. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési támogatás
1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint a költségvetés éves
összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem
utalható céljellegû mûködési keretek figyelembe vételével.

3.

2009. 01. 05.

1.

3.

2009. 01. 28–31. A 2008. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési támogatás
1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint a költségvetés éves
összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem
utalható céljellegû mûködési keretek figyelembe vételével.

2.

1.

Mûködési célú
költségvetési támogatás mértéke

2.

Utalás
idôpontja

Finanszírozási
ütem sorszáma

– az elôzô havi kifizetések befizetési kötelezettsége
(valamennyi intézménynél),
– MÁKTI forgótôke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél).
– MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj
(központi bérszámfejtésbe nem vont intézménynél).

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

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

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

4.

Nettósítás tartalma

Melléklet a 18/2009. (III. 17.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 84/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

2009. március 17.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
84/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról
a 9/2009. (I. 30. ) Fôv. Kgy., a 11/2009. (II. 27.) Fôv. Kgy.,
a 17/2009. (III. 13.) Fôv. Kgy., valamint a 18/2009. (III. 17.) Fôv. Kgy. rendeletekkel
egységes szerkezetben
Budapest Fôváros Közgyûlése a Fôvárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása folyamatosságának
biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében a
finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályait az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdése alapján az
alábbiak szerint határozza meg:

I.
Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással
érintett bevételekbôl
1. §*
2. §*

II.
Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Fôvárosi Önkormányzatnál
3. §
A Közgyûlés felhatalmazást ad a fôpolgármesternek
a Fôvárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4–13. §-okban meghatározott feltételekkel történô teljesítésére a Fôpolgármesteri
Hivatal útján.
4. §
(1) a) A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intézményei és a Fôpolgármesteri Hivatal folyó kiadásaira a
2. sz. melléklet szerinti mértékben, összegben és idôpontokban biztosít támogatást, amely a 2008. évi szinten
biztosítja a mûködéshez szükséges kiadások fedezetét,
a kötelezettségvállalás és kifizetés érdekében, s melyet a
Fôpolgármesteri Hivatal, igénylésre utal.
b) A 60 napon túl lejárt, határidôn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelôzése
érdekében a 2. sz. mellékletben meghatározott utalási
idôpontok között az esedékes támogatás terhére elôreho-

* Hatályon kívül

zott támogatás utalható – a Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett – olyan módon, amely biztosítja, hogy az elôrehozott
támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére
kerüljön felhasználásra.
c) A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intézményei, a Fôpolgármesteri Hivatal mûködési kiadásaira a
2008. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány
erejéig teljesíthetô kifizetés.
d) A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intézményei, a Fôpolgármesteri Hivatal mûködési kiadásaira
a 2009. évi költségvetési elôirányzatot érintôen hozott
közgyûlési döntés (elôzetes kötelezettségvállalás) esetén
amennyiben a döntésben összeg, illetve értékhatár nem
szerepel akkor a 2008. évi költségvetésben tartósan biztosított elôirányzat idôarányos összege erejéig, egyébként a jóváhagyott összeg erejéig vállalható kötelezettség, teljesíthetô kifizetés a 2009. évi elôirányzat terhére.
e) Az egyes közoktatási, valamint szociális feladatok
ellátásához kapcsolódó kiegészítô kötött felhasználású
támogatásokat, jogszabályi elôírás alapján, az alábbiak
szerint utalja:
– a pedagógus szakvizsga és továbbképzés,
– a pedagógiai szakszolgálathoz,
kapcsolódó kiegészítô támogatást havonta, a mûködési
támogatással egyidejûleg,
– a fôvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítô
támogatás elsô negyedévi összegét a „8354 Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” részére január végéig, a II., III. és IV. negyedévi támogatást a tárgynegyedévet követô hó végéig, a Fôvárosi
Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára
érkezést követô 3 munkanapon belül,
– a szociális továbbképzés és szakvizsga feladataihoz kapcsolódó kiegészítô támogatást negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának 25-ig a
mûködési támogatással egyidejûleg,
– a diáksporttal kapcsolatos feladatok kiegészítô támogatását havonta, a mûködési támogatással egyidejûleg.
(2) Helyi önkormányzat hivatásos tûzoltóság támogatását havonta, a mûködési támogatással egyidejûleg,
igénylésre utalja.
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(3) A Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság hivatásos állománya részére a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 33. §.
(1) bekezdése alapján a szolgálati helyre történô utazás
céljából járó közlekedési bérlet év eleji kedvezményes
megvásárlása fedezetének biztosítása érdekében január
hónapban, a járulékok megfizetéséhez február hónapban
– intézményi igénylés alapján – elôrehozott támogatás
utalható a 2009. évi költségvetésben jóváhagyásra kerülô
mûködési célú támogatás terhére,

(12) A „3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari Környezetvédelmi és Informatikai Szakiskola” részére a Fôvárosi Közgyûlés 2008. évi decemberi döntése
alapján 2009. január 5-én utalható igénylésre 65 000 E Ft
támogatási kölcsön.

(4) Kiutalható a munkanélküli ellátásból tartósan kikerült hajléktalan munkanélküliek támogatása, átmeneti
és rendszeres szociális segélye, az idôskorúak járadéka,
az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatottak támogatása.

(14) A „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki
Középiskola, Szakiskola és Kollégium” részére igénylésre 2009. február 15-én 5000 E Ft támogatási kölcsön
utalható.

(5) A „6004 Zugló és Városligeti Térfigyelô Rendszer
Társulás” 2008. szeptember 25-i ülésen jogutód nélküli
megszüntetésérôl hozott közgyûlési határozat alapján az
intézmény által 2008. december 31-ig vállalt kötelezettségek 2009. évre áthúzódó kifizetéseit a „8416 Megszûnt
intézmények kiadásai” címen a Fôpolgármesteri Hivatal
teljesíti azzal, hogy a fedezetét a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásakor biztosítja.
(6) A „6004 Zugló és Városligeti Térfigyelô Rendszer
Társulás” megszûntetésével a „6001 Fôvárosi Közterület-Felügyelet” által átvett feladatokra kötelezettség
vállalható, kifizetés teljesíthetô. A kiadások fedezetére a
2. sz. melléklet szerinti mértékben és összegben utalandó támogatás.

(13) A „3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzô Iskola” részére igénylésre 2009.
február 15-én 5000 E Ft támogatási kölcsön utalható.

(15) A „3567 Ybl Miklós Építôipari Szakképzô Iskola” részére igénylésre 2009. február 15-én 5000 E Ft támogatási kölcsön utalható.
(16) A „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola
és Szakiskola” részére igénylésre 2009. február 15-én
65 000 E Ft támogatási kölcsön utalható.
(17) A „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki
Középiskola, Szakiskola és Kollégium” részére igénylésre 2009. február 15-én 65 000 E Ft támogatási kölcsön
utalható.
(18) A „3567 Ybl Miklós Építôipari Szakképzô Iskola” részére igénylésre 2009. február 15-én 65 000 E Ft
támogatási kölcsön utalható.

(7) A „3324 Raul Wallenberg Humán Szakképzô Iskola és Gimnázium” részére a Fôvárosi Közgyûlés 2008.
évi novemberi döntése alapján 2009. január 5-én utalható
igénylésre 40 000 E Ft támogatási kölcsön.

(19) A „8133 Budapest Szíve Városfejlesztô Nonprofit Kft.” törzstôke biztosításához szükséges 10 000 E Ft,
igénylésre utalható.

(8) A „3331 Öveges József Gyakorló Középiskola
és Szakiskola” részére a Fôvárosi Közgyûlés 2008. évi
novemberi döntése alapján 2009. január 5-én utalható
igénylésre 40 000 E Ft támogatási kölcsön.

(20) A Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza
és Észak-budai Egyesített Kórházai egyszeri vissza nem
térítendô támogatásához a 16 000 ezer Ft-ot igénylés
alapján utalja.

(9) A „3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari Környezetvédelmi és Informatikai Szakiskola”
részére a Fôvárosi Közgyûlés 2008. évi novemberi
döntése alapján 2009. január 5-én utalható igénylésre
40 000 E Ft támogatási kölcsön.

(21) A BKV Zrt. részére a 2009. évben biztosítandó
10 milliárd Ft terhére 514 millió Ft elôleget igénylés
alapján utalja.

(10) 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
megállapodások alapján utal.
(11) „Az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadások” feladatra – a közgyûlési döntés alapján – az érintett költségvetési intézmények létszám-leépítéséhez, igénylésre támogatást biztosít.

(22) Az (1) bekezdés e) pontja, valamint a (2) bekezdése szerinti nettó finanszírozásba bevont, meghatározott
célra kapott állami támogatásoknak megfelelô összeget a
nettósítás felfüggesztése esetén a támogatásokkal egyidejûleg a saját forrása terhére megelôlegezve utalja.
5. §
(1) A Fôpolgármesteri Hivatalban és a Fôvárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôk illetmény
kifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2009.
évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedô idô-
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szakra, a Budapest Fôváros Közgyûlésének 15/2008.
(III. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl (továbbiakban:
költségvetési rendelet) 31. § (1) bekezdésben meghatározottak alapján átmeneti rendelkezésként:
a) a Közgyûlés a Fôpolgármesteri Hivatalban és a
Fôvárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôk illetményalapját 2009. január 1. napjától kezdôdôen
40 700 Ft-ban állapítja meg.
b) a Fôpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselôk és munkavállalók részére önkéntes kölcsönös
nyugdíj-, illetve egészség/önsegélyezô pénztárakba történô
befizetése, a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 7. § k) pontja alapján teljesíthetô, adómentesség határáig, maximum 55 200 Ft/fô/hó értékben.
c) a Fôpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselôk és munkavállalók illetményének és a köztisztviselôk jogállásáról szóló törvényben szabályozott egyéb
illetmény jellegû kötelezô juttatásoknak (pl. jubileumi
jutalom, étkezési hozzájárulás, bérlet-térítés, elôrelépés,
stb.) idôarányos fizetése érdekében, a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig, átmeneti rendelkezésként
vállalható kötelezettség, teljesíthetô kifizetés.
(2) A fôvárosi önkormányzati intézmények alkalmazottjuk önkéntes-, illetve egészségpénztárakkal szembeni
tagdíjfizetésre –a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – a 2008. évi költségvetési rendelet 7. § (11) bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként részben, vagy
egészben átvállalt tagdíjai megfizetésére kötelezettséget
vállalhatnak, teljesíthetnek kifizetést. A szerzôdések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhetô.
(3) A Fôpolgármesteri Hivatal és a Fôvárosi Közterület-felügyelet köztisztviselôi és munkavállalói, a Fôvárosi Önkormányzat intézményei közalkalmazottai
részére a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. 49. §-a, a Munka Törvénykönyvérôl szóló
1992. évi XXII. tv. 193/V. §-a és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 68. §-a alapján járó
2008. évi tizenharmadik havi illetmény különbözete a
kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány erejéig
kifizethetô.
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(3) a „8103 Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht.”
részére, igénylésre negyedévre 15 000 E Ft kompenzációt utal tárgy negyedév elsô hónapjának 5. munkanapjáig.
(4) a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. részére a közszolgáltatási szerzôdés megkötését követôen,
a szerzôdésben meghatározott feltételek mellett a 2008.
évre megállapított támogatás idôarányos összege erejéig
negyedévente, igénylésre utal támogatást.
(5) a Fôvárosi Önkormányzat közfeladatai ellátására
közgyûlési döntésnek megfelelôen a megkötött keretszerzôdések, illetve ennek hiányában a 2008. december
31-ig megkötött szerzôdések alapján biztosítja a tárgyévet megelôzô évi elôirányzott kompenzáció, illetve
elôirányzat idôarányos összegét.
(6) az (1)–(5) bekezdésben fel nem sorolt vállalkozások részére a 2008. évi keretmaradványok erejéig utalhat
támogatást.
7. §
A Fôvárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok részére:
a) három munkanapon belül kell továbbutalni a központi költségvetésbôl a Fôvárosi Önkormányzat Állami
Hozzájárulások, illetve a Költségvetési Elszámolási
Számlájára érkezett támogatásokat,
b) tárgyhó 5-ig havonta nettósítva kell utalni a testületi mûködés dologi kiadásaihoz kapcsolódó, a Fôvárosi
Önkormányzat által 2009-re biztosítandó, 2008. évi költségvetésben szereplô támogatás 1/13-át.
8. §
(1) A 2008. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi alap” és a 9200-as címeken tervezett bizottsági keret céltartalékok maradványa terhére – a bizottsági döntésnek megfelelôen – vállalható kötelezettség és utalható
támogatás. Az elôirányzat rendezésére a 2008. évi pénzmaradvány elszámolással egyidejûleg kerül sor.
A Vagyongazdálkodási Keretbôl teljesíthetô kiadásokra kifizetés 200 000 E Ft összeghatárig történhet.

6. §
A Fôpolgármesteri Hivatal
(1) a „8102 Fôvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft” részére havonta, igénylésre 2500 E Ft
kompenzációt utal tárgyhó 5-ig.
(2) a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített menynyiségnek megfelelôen a feladatot végzô konzorcium részére havonta, tárgyhót követô hónap 10-ig, igénylésre
támogatást utal.

(2) A „SQUAREN” Európai Uniós pályázathoz való
csatlakozás miatt szükséges önrész 30 060 euró, illetve
az ennek megfelelô forint összeg, igénylésre utalható, azzal, hogy a fedezetét a 2009. évi költségvetés biztosítja.
9. §
A Fôpolgármesteri Hivatal
(1) a szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot
2009. évre is érvényes közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a
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közszolgáltatási szerzôdésben 2008. évet érintôen vállalt
kötelezettség 1 hónapra jutó összege erejéig, igénylés
alapján támogatást utal havonta, tárgyhó 5-ig,
(2) az oktatási alapfeladatot 2009. évre is érvényes
közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a támogatást a közszolgáltatási szerzôdésben 2008. évet érintôen vállalt kötelezettség 1 hónapra jutó összege figyelembevételével, a közszolgáltatási szerzôdésben meghatározott ütemben
igénylésre utalja,
(3) a Prof. Dr. Kováts István Alapítvány részére
400 E Ft támogatás utalható, közgyûlési döntés alapján,
(4) a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete részére
400 E Ft támogatás utalható, közgyûlési döntés alapján,
(5) 2009. január 7-én a Motiváció Alapítványnak,
igénylés alapján 3500 E Ft támogatást utal,
(6) a Fôvárosi Önkormányzattal szerzôdött hajléktalanellátó civil szervezetek számára nyújtott támogatás
terhére, igénylés alapján támogatás utalható 2009. február hónapban – az augusztusi támogatás elôrehozásával –
2008. évi támogatás egy hónapra jutó összege erejéig,
(7) a szociális ágazatot érintôen a fôvárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló 8300-as címkódon
tervezett alapítványok esetében a január – április havi támogatást, igénylés alapján, január 7-ig egyösszegben
utalja a 2008. évben jóváhagyott összeg erejéig, a 2009.
évi elôirányzat terhére,
(8) a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére
havonta:
– tárgyhó 10-ig 35 577 E Ft-ot,
– a zenekar próbahelyiségének bérletéhez a havi bérleti díjjal egyezô összegû támogatást, a bérleti díjnak a FIMÜV Zrt. számlájára történô jóváírását
követôen utalja,
(9) a sportfeladatokat szerzôdés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére a 2008. évre megkötött szerzôdésben meghatározott összeg 1/4 része erejéig igénylésre utal támogatást az adott negyedév elsô hónapjának
7-éig,
(10) a Budapesti Közlekedési Szövetség és a Budapesti Közlekedés-Szervezô Kht. részére a 2008. évi költségvetés terhére vállalt közgyûlési kötelezettség vállalás
alapján, a szerzôdés megkötését követôen, az éves támogatás 1/12 rész erejéig havonta igénylésre utal támogatást tárgyhó 5-ig,
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(11) az (1)–(10) bekezdésekben fel nem sorolt nem
önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok,
társadalmi önszervezôdések, egyéb szervek részére a támogatást kizárólag a 2008. december 31-ig megkötött
megállapodások, közgyûlési kötelezettségvállalások
alapján utalja. Amennyiben a közszolgáltatási szerzôdésben az átmeneti idôszakra konkrét határnap került megjelölésre, úgy a 2009. évi költségvetés elfogadásáig csak
a 2008. évre a támogatási szerzôdésben meghatározott
üteme szerinti idôarányos összeg erejéig utal támogatást.
Rendkívüli esetben a Fôvárosi Közgyûlés döntése
alapján – az elôzô rendelkezésektôl eltérôen – 2009. évi
kötelezettségvállalás alapján is utalható támogatás.
(12) a „8432 Hitelszerzôdésekkel és adósminôsítésekkel kapcsolatos kötelezettségek” cím, valamint a „8433
Hitelfelvétel költségei” cím 2008. évben jóváhagyott
elôirányzatai erejéig kifizethetôk az átmeneti gazdálkodás
idôszaka alatt megkötött szerzôdések szerinti összegek.
(13) a Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére a
2008. évi költségvetésben tervezett támogatás 1/13-a
utalható minden hó 5-ig,
(14) a gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása
miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási
szerzôdés alapján a Váci Egyházmegye részére 2009. január 31-i utalással biztosít támogatást.
(15) az OEP finanszírozású intézmények részére fenntartói támogatás, valamint az egészségügyi intézmények
OEP-tôl kért elôleghez szükséges fenntartói önrész öszszegét közgyûlési döntést követôen igénylésre utalja.
(16) A Schöpf-Merei Ágost Kht. végelszámolásához
kapcsolódóan a Közgyûlés határozata alapján legfeljebb
30 000 E Ft-ig a ténylegesen felmerülô költségekre
igénylésre utalható támogatás, a végelszámoló díjára
februártól júliusig havi 600 E Ft utalható.
10. §
(1) A meghatározott célra kapott állami támogatást,
valamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének
számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fôvárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási és az Állami Hozzájárulások számlájára érkezést követôen tovább kell utalni.
(2) A 4. számú metróvonal 1. szakasz beruházással
kapcsolatban a Budapest Fôváros Önkormányzata és
a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a
BKV között létrejött szerzôdések az irányadók.
(3) Kifizethetôk a jogszabályon, jogerôs bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.
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11. §

(1) A költségvetési intézmények részére a 2008. évi
költségvetésben szereplô, jóváhagyott, folyamatban
lévô, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat érintôen:
a) a 2008. évi felújítási elôirányzat-maradvány erejéig, illetve
b) a megkötött szerzôdések 2009. évi üteme szerint
az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet támogatást utalni.

2009. március 17.

hat többletigénnyel a 2009. évi költségvetési javaslatban
meghatározott ütemhez képest. Az okmány aláírását
követôen a megvalósításra kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthetô.
(8) A Közgyûlés döntése alapján, a fejlesztési célú
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötését
követôen leutalható a BKV Zrt. részére a helyi közforgalmi közlekedés tôkepótlás-támogatása.
12. §

(2) A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott intézmény felújítási feladatra, továbbá út-hídfelújítási feladatok 2008. évi pénzmaradványa, valamint a 2008. évben
jóváhagyott 7 éves fejlesztési tervben szereplô út-hídfelújítási feladatok 2009. évi üteme terhére engedélyezési
okmány készíthetô, jóváhagyását követôen kötelezettség
vállalható és kifizetés teljesíthetô az elvégzendô munkákra.

(1) A fôpolgármester dönthet likviditási hitel
felvételérôl a soron következô Közgyûlésen történô tájékoztatási kötelezettség mellett.

(3) A 2008. évi költségvetésben tervezett és 2008. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkezô önkormányzati beruházások, továbbá felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan a 2008.
évi elôirányzat-maradványok erejéig és a 2009. évi ütem
terhére szükséges megállapodások köthetôk és ezt
követôen kifizetések eszközölhetôk a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

(3) Kifizethetôk a felvett hitelek esedékes törlesztô
részletei és kamatai.

(4) A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható
kötelezettség, kifizethetô a 2008. évi elôirányzat-maradvány erejéig és a 2009. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke.
(5) Okmány nélkül kifizethetôk a tanulmánytervek
költségei a 2009. évi ágazati tervezési, elôkészítési keretek terhére, továbbá a bérlakás értékesítéséhez kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai.
(6) A 2008. évi költségevetésben tervezett beruházások 2009. évi üteme és jóváhagyott okmánya csak a
többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás (szándéknyilatkozat) megléte esetén módosítható a többletbevétel
összegével, a Közgyûlés jóváhagyásával.

(2) A hitelfinanszírozásban érintett beruházásokra érvényes finanszírozási rendnek megfelelôen lehívhatók a
megkötött hitelszerzôdések keretmaradványai és 2009.
évi keretei.

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

III.
Vegyes és záró rendelkezések
13. §

(7) A 2009. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb
csak azon Uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztésekhez lehet támogatási szerzôdést beterjeszteni,
amelyekre vonatkozó pályázattal összefüggésben a Közgyûlés egyedi döntéssel kötelezettséget vállalt a pályázatbenyújtásra és az önrész biztosítására.
A támogatási szerzôdéssel egyidejûleg beterjesztésre
kerülô beruházási vagy felújítási okmány adott évi üteme
a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében nem jár-

(1) Ha a 11. § (1) bekezdése alapján történt kifizetések, valamint a 11. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások meghaladják az adott felújítási feladatra a
2009. évi költségvetésben, illetve a 2008. évi pénzmaradvány felosztása során jóváhagyott elôirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell
biztosítani.
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(2) Ha a 11. § (3)-(7) bekezdései alapján történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják az adott
fejlesztési feladatra a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott elôirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.
14. §
E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
Rendelkezései közül
a) az 1–2. §-ok – a kapcsolódó 1. számú melléklettel –
a 2009. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendelet
hatálybalépéséig, de legfeljebb 2009. február 28-ig
hatályosak,
b) a 3–13. §-ok a kapcsolódó 2. számú melléklettel –
a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 4. § (5) bekezdése,
a 4. § (20) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése, a
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11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. §
(2) pontjai kivételével – a Fôvárosi Önkormányzat
2009. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legkésôbb 2009. április 30-ig hatályosak,
c) a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 4. § (5) bekezdése,
a 4. § (20) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése, a
11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. §
(2) bekezdés a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi
pénzmaradványának felosztásáról szóló közgyûlési
döntés meghozataláig, a Fôpolgármesteri Hivatal
elôirányzatait érintôen a döntést tartalmazó 2009.
évi költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépéséig hatályosak.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

1. számú melléklet a 84/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez*

* Hatályon kívül.

A 2008. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési támogatás
1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint a költségvetés éves
összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem
utalható céljellegû mûködési keretek figyelembe vételével.

tárgyhó 26-tól
számított
3 munkanap

4.

Támogatás a 2008. évre járó tizenharmadik havi illetmények
elszámlálására

2009. 02. 26–27. A 2008. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési támogatás
1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint a költségvetés éves
összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem
utalható céljellegû mûködési keretek figyelembe vételével.

2009. 01. 16.

1/a)

A 2008. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési támogatás
1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint a költségvetés éves
összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem
utalható céljellegû mûködési keretek figyelembe vételével.

3.

2009. 01. 05.

1.

3.

2009. 01. 28–31. A 2008. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési támogatás
1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint a költségvetés éves
összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem
utalható céljellegû mûködési keretek figyelembe vételével.

2.

1.

Mûködési célú
költségvetési támogatás mértéke

2.

Utalás
idôpontja

Finanszírozási
ütem sorszáma

– az elôzô havi kifizetések befizetési kötelezettsége
(valamennyi intézménynél),
– MÁKTI forgótôke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél).
– MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj
(központi bérszámfejtésbe nem vont intézménynél).

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

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

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

4.

Nettósítás tartalma

A 84/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

376
FÔVÁROSI KÖZLÖNY
2009. március 17.

2009. március 17.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

377

II. RÉSZ
Kivonat
A Fôvárosi Közgyûlés
2009. február 16-i
rendkívüli ülésének jegyzôkönyvébôl
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

108/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII.
30.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására” címû elôterjesztést.

110/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 917/2008. (V. 29.),
918/2008. (V. 29.), 919/2008. (V. 29.), valamint
az 1208/2007. (VI. 28.), 1209/2007. (VI. 28.) és
1210/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. határozatokat.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
109/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. A Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek
2009. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.
2. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei projekt Kohéziós Alap
határozat módosítását, valamint a Budapest
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projektet érintô döntések.
3. Javaslat a Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházai Traumatológiai Osztály fûtési rendszerével kapcsolatos egyes költségek
biztosítására.
4. Javaslat a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008.
(XII.30.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
A napirend 1. pontja: A Fôvárosi Önkormányzatot
és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek 2009. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
A Fôvárosi Közgyûlés
az elôterjesztô kiegészítésével megalkotja 10/2009.
(II. 27.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek 2009. évi megosztásáról.
A napirend 2. pontja: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt Kohéziós Alap határozat módosítását, valamint a Budapest
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projektet érintô
döntések.
Elôadó: Hagyó Miklós

111/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért a Kohéziós Alapból támogatott „Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó
létesítményei” címû projekt Kohéziós Alap határozat módosítása iránt elôterjesztett javaslat tervezetével az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert, hogy az Európai Bizottsághoz
való benyújtás érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben tudomásul veszi, hogy végleges formában az Európai Bizottság határozatmódosító döntése állapítja meg a projekt módosított
beruházási mûszaki tartalmát és pénzügyi forrásait.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
112/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
Megerôsítve a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” címû
projekttel kapcsolatos korábbi – a támogatási szerzôdésben, a beruházási okmányokban, valamint
közgyûlési döntésekben foglalt – kötelezettségvállalásait, Budapest Fôváros Önkormányzata, mint
kedvezményezett nevében kijelenti, hogy az Európai Bizottság határozatmódosító döntése esetén a
projektet a módosult tartalomnak megfelelôen valósítja meg.
Határidô: 2012. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
113/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az Európai Bizottság határozatmódosító döntését követôen a Kohéziós Alap társszervekkel egyeztetett támogatási
szerzôdés-módosítást, illetve a projekt engedélyokiratának szükséges módosítását terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: az Európai Bizottság határozatmódosító
döntésének kézhezvételét követô 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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114/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
A csatorna beruházások rendelkezésre álló forrásai
és kiadásai közötti összhang megteremtése érdekében a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
és kapcsolódó létesítményei” feladatot a 2009. évi
költségvetésben a mellékletben kifejtett tartalom
szerint szerepelteti. Ennek érdekében a 2009. évi
költségvetésben közös projektben szerepelteti a
„Dél-budai régió szennyvízelvezetése”, „Budaörs
szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése” és „Budapest
teljes körû csatornázásának befejezô szakasza” tárgyú szennyvízcsatorna beruházásokat, létrehozva
„Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése”
feladatot, melynek összköltségét ezzel egyidejûleg
a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei” feladatba átcsoportosított projektelemek összegével lecsökkenti.
Határidô: 2009. évi költségvetés elfogadása
Felelôs: dr. Demszky Gábor
115/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
Amennyiben a létrehozott „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” és a módosított „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó
létesítményei” feladat a 2009. évi költségvetésben
tervezetthez képest kedvezôtlenebbül alakul az Állam, illetve az Európai Bizottság elutasító döntése
alapján, úgy a felmerülô többletkiadások következtében mindkét projekt esetében ismételt közgyûlési
döntés szükséges a tervezettôl eltérô megvalósításról.
Határidô: a tárgyalások befejezését követôen
azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
116/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az Állammal a megvont támogatás finanszírozásának megoldása érdekében úgy, hogy a fôváros
költségvetése addicionális forrás biztosítása nélkül
tudja realizálni a KA módosítási kérelemben szereplô projektelemek teljes körének finanszírozását.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
117/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat, mint a támogatás kedvezményezettje nem kívánja megvalósítani a Cséry
komposztáló mûvet, és ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a BKSZT-én keletkezô szennyvíziszap átvétele, elszállítása, elhelyezése/hasznosítása érdekében közbeszerzési eljárás (ún. szennyvíziszap hasznosító közbeszerzési eljárás) kerül
meghirdetésre.
Határidô: az elôkészítés megkezdésére azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor (Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által jóváhagyott ajánlati felhívás és dokumentáció szerint)
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118/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy – az Európai Bizottság határozatmódosító, a komposztáló mû megépítésének kötelezettségét már nem tartalmazó
döntését követôen – a támogatási szerzôdés-módosítással együtt terjesszen elô javaslatot az FTSZV
Kft. tulajdonát képezô Budapest XVIII. kerület,
140018/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
létrejött „Ráépítési és Földhasználati megállapodás” közös megegyezéssel történô megszüntetésére, valamint az ezekkel összefüggésben szükségessé váló egyes fôvárosi közgyûlési határozatok hatályon kívül helyezésére.
Határidô: EB döntést követôen 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
119/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Kohéziós Alap
módosítási javaslatban szereplô új projektelemek
teljes körének megvalósíthatósága érdekében dolgoztassa ki – a támogatást és hitelt nyújtó szervezetekkel egyeztetve – a teljes projekt finanszírozási
feltételrendszerét, figyelemmel az Európai Beruházási Bankkal fennálló Finanszírozási Szerzôdésre is.
Határidô: 2009. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
120/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy saját hatáskörben
rendeljen el vizsgálatot az alábbi kérdésekben:
• A Kohéziós Alap 40 millió Eurós támogatás
megvonása;
• A Cséry-telepre eddig elköltött többszázezer Euró;
• A Bivaly-rét ingatlanának megvásárlási körülményei;
• A Cséry-telep további hasznosítása;
• A Café PR szerzôdése megkötésének körülményei;
• Az üzemeltetés tervezett költségének megjelenése a lakossági csatornahasználati díjakban.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
121/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 120/2009. (II. 16.)
Fôv. Kgy. határozatban megjelölt témákkal kapcsolatos tájékoztató jelentést 2009. március 16-ig adja
át a Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság részére véleményezésre.
Határidô: 2009. március 16.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
122/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság elnökét,
hogy a Közgyûlés márciusi rendes ülésére terjessze
elô a bizottság véleményével ellátott jelentést.
Határidô: 2009. március 26.
Felelôs: Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság elnöke
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A napirend 3. pontja: Javaslat a Szent János Kórház
és Észak-budai Egyesített Kórházai Traumatológiai Osztály fûtési rendszerével kapcsolatos egyes költségek biztosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
123/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Szent
János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
részére egyszeri 16 000 E Ft vissza nem térítendô
támogatást nyújt, és kötelezettséget vállal arra,
hogy a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásával
egy idôben biztosítja.
Határidô: a pénzmaradvány elszámolás közgyûlés
elé terjesztése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 11/2009. (II.27.) önkormányzati rendeletét a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
124/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
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Észak-budai Egyesített Kórházai számlájára a
16 000 E Ft utalásáról.
Határidô: a rendelet-módosítás hatálybalépését követôen azonnal
Felelôs: dr Demszky Gábor
Képviselôi kérdések, interpellációk
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
125/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
Németh Szilárd interpellációjára adott választ elfogadja
A napirend 4. pontja: Javaslat a 2009. évi átmeneti
finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló
84/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
126/2009. (II. 16.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az elôterjesztést leveszi napirendjérôl.
Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2009. február 16-i rendkívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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