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Budapest Főváros Közgyűlésének
19/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
(1) A Közgyűlés a 2010. január 1.–március 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások,
az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek
előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. §
(1) bekezdésében megállapított
kiadási főösszeget
bevételi főösszeget
megemeli,

22 110 589 ezer Ft-tal,
22 110 589 ezer Ft-tal

és Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése
módosított kiadási főösszegét
561 408 045 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét
513 965 018 ezer Ft-ban,
hiányának összegét
47 443 027 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti:
• bevételi főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
• a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.
(3) A Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradvány-elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:
a) a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele”
cím pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát
11 520 920 ezer Ft-tal,
b) a „8535 Támogatás értékű működési bevétel” cím
bevételi előirányzatát
3 116 364 ezer Ft-tal,
az intézményi szabad pénzmaradvány terhére számba vehető forrásként, a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy.
rendelet 7/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatá-

rozott 5% működési kiadási előirányzat zárolás miatti elvonás címén,
c) a 475/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozat szerint
kártérítési kötelezettség teljesítéséhez a „1118
Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 34 275 ezer Ft-tal,
d) a 2009. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatások elszámolása alapján az érintett
ca) a „2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím támogatási
és kiadási előirányzatát
47 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
36 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
11 ezer Ft,
cb) a gyermekvédelmi intézmények támogatási és
kiadási előirányzatát
475 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
374 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
101 ezer Ft,
e) a többször módosított 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló
98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet 7. §-a szabályozása alapján a „9204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím maradványa terhére a 16/2010. (II. 10.) és a 29/2010. (II. 24.) számú
Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsági határozatok
alapján az érintett oktatási intézmények támogatási
és kiadási előirányzatát
1 508 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– ellátottak pénzbeli juttatásai
160 ezer Ft,
– dologi kiadások
1 348 ezer Ft,
f) a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény és a
képzés támogatásáról, valamint a törvény végrehajtására
kiadott 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet alapján az új
„8412 Szakképzési hozzájárulás elszámolása” cím kiadási, azon belül a támogatás értékű beruházási kiadási előirányzatát, az érintett oktatási intézmények támogatásértékű beruházási bevételét, valamint a kiadások között az
intézményi beruházások előirányzatát
242 536 ezer Ft-tal,
g) vállalkozások támogatása:
a „8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül a
működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
2 375 ezer Ft-tal,
a „8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.” cím
kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 430 ezer Ft-tal,
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a „8110 A lakossági települési folyékony hulladék
ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása”
cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
1 121 ezer Ft-tal,
az új „8138 BKV Zrt. Margit híd lezárásához kapcsolódó többletteljesítés fedezete” cím kiadási,
azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n
kívülre előirányzatát
132 000 ezer Ft-tal,
a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 18 000 ezer Ft-tal,
h) a bizottsági keretek kötelezettségvállalási mértéke szerint:
a „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási előirányzatát
173 720 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– dologi kiadások
50 220 ezer Ft,
– önkormányzati beruházások
123 500 ezer Ft,
az új „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret”
cím kiadási előirányzatát
1 440 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
700 ezer Ft,
– támogatás értékű működési kiadás
740 ezer Ft,
az új „8205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú
pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
8 600 ezer Ft-tal,
az új „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím
kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás
áht-n kívülre előirányzatát
5 250 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
3 500 ezer Ft,
– támogatásértékű működési kiadás
1 750 ezer Ft,
az új „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási előirányzatát
7 600 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
4 750 ezer Ft,
– támogatás értékű működési kiadás
850 ezer Ft,
– beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
2 000 ezer Ft,
az új „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
13 050 ezer Ft-tal,
az új „8209 Műemléki célú bizottsági keret” cím kiadási előirányzatát
25 700 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
4 000 ezer Ft,
– felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
18 700 ezer Ft,
– támogatás értékű felújítási kiadás
3 000 ezer Ft,
a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát
32 150 ezer Ft-tal,
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a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
24 456 ezer Ft,
– támogatás értékű működési kiadás 7 529 ezer Ft,
– felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
165 ezer Ft,
az új „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím
kiadási előirányzatát
23 330 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
22 330 ezer Ft,
– támogatás értékű működési kiadás 1 000 ezer Ft,
az új „8214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
17 200 ezer Ft-tal,
i) az alapítványok részére a céloknak megfelelően:
a „8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány” cím kiadási,
azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
9 500 ezer Ft-tal,
a „8316 Alapítvány a gyermekvasutasokért” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás
áht-n kívülre előirányzatát
150 ezer Ft-tal,
a „8317 Oltalom Karitatív Egyesület”cím kiadási,
azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
26 724 ezer Ft-tal,
a „8327 Közbiztonsági Társaság támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n
kívülre előirányzatát
130 ezer Ft-tal,
a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím
kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás
áht-n kívülre előirányzatát
500 ezer Ft-tal,
az új „8361 Nagy és Nagy Galéria Alapítvány” cím
kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás
áht-n kívülre előirányzatát
25 000 ezer Ft-tal
a „8368 Emberbarát Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
51 ezer Ft-tal,
a „8372 Oltalom Karitatív Egyesület” cím kiadási,
azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
17 955 ezer Ft-tal,
a „8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím
kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás
áht-n kívülre előirányzatát
11 433 ezer Ft-tal,
j) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” cím kiadási előirányzatát
610 519 ezer Ft-tal,
ezen belül az alaprendelet 4. sz. táblázata módosításában, e rendelet 7. sz. mellékletében felsorolt feladatok
előirányzatát,
k) a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül támogatás értékű működési kiadás előirányzatát
170 073 ezer Ft-tal,
az idegenforgalmi bevételek elszámolása alapján a kerületi önkormányzatokat megillető rész rendezésére,

2010. május 20.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

l) a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások előirányzatát
310 060 ezer Ft-tal,
ebből:
– a közbeszerzési eljárásokra befizetett ajánlati biztosítékok visszafizetési kötelezettségeire 31 792 ezer Ft,
– a 2009. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából a központi költségvetést korrekcióként megillető összegére
7 828 ezer Ft,
– a 2009. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásából a központi költségvetést korrekcióként megillető összegére 64 553 ezer Ft,
– a 2008. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából adódó befizetési kötelezettségre
2 715 ezer Ft,
– 2009. évi kereset-kiegészítésről és a járulékcsökkenés elszámolásból adódó befizetési kötelezettségre
203 172 ezer Ft,
m) a „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon
belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
előirányzatát
27 175 ezer Ft-tal,
n) az új „8420 Integrált szociális városrehabilitációs
modellkísérletek” cím kiadási előirányzatát
87 142 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– támogatásértékű működési kiadás 35 341 ezer Ft,
– támogatásértékű beruházási kiadás 51 801 ezer Ft,
ebből: VIII. ker., Magdolna negyed 48 ezer Ft,
X. ker. Bihari u. 8/c.
51 753 ezer Ft,
o) az új „8431 Nem fővárosi fenntartású színházak
pályázati támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
21 500 ezer Ft-tal,
p) a „8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 45 954 ezer Ft-tal,
q) az új „8438 Harrer Pál szobor létesítése” cím kiadási, azon belül támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát
3 000 ezer Ft-tal,
r) az új „8442 Budapesti Zsidó Hitközség Nyári
Fesztivál támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
8 000 ezer Ft-tal,
s) az új „8447 Főpolgármesteri keret” cím kiadási,
azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
7 500 ezer Ft-tal,
t) az új „8448 Városmajor bekerítése kivitelezés,
tervezés I. ütem” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal,
u) az új „8449 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 5 700 ezer Ft-tal,
v) a „8705 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül támogatás értékű beruházási kiadás előirányzatát
9 079 ezer Ft-tal,
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w) a „8707 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság” cím kiadási, azon belül támogatás értékű beruházási kiadás előirányzatát
143 ezer Ft-tal,
x) a céltartalékok között a céloknak megfelelően az
alábbi címek tartalék előirányzatát:
a „9102 Egészségügyi tartalék” cím működési tartalék
előirányzatát
280 431 ezer Ft-tal,
a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az
új „Gép-műszer és berendezés beszerzés” feladat felhalmozási célú tartalék előirányzatát 250 000 ezer Ft-tal,
a „9119 Foglalkozáspolitikai célú közszolgáltatási
szerződéssel adható támogatások céltartaléka” előirányzatát
1 783 ezer Ft-tal,
a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát
3 864 ezer Ft-tal,
a „9142 Budapesti Közlekedési Szövetség” cím előirányzatát
10 000 ezer Ft-tal,
a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás
lemondására” cím előirányzatát
66 462 ezer Ft-tal,
a „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatát
32 909 ezer Ft-tal,
y) a hivatali feladatokat és szakmai előirányzatokat
érintően:
a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási
előirányzatát
2 670 814 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
741 486 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
181 964 ezer Ft,
– dologi kiadások
1 739 519 ezer Ft,
– beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
7 845 ezer Ft,
a „7102 Önkormányzati testület kiadásai” cím kiadási
előirányzatát
155 141 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
54 846 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
14 578 ezer Ft,
– dologi kiadások
75 292 ezer Ft,
– intézményi beruházások
10 425 ezer Ft,
a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási
előirányzatát
480 284 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások
177 857 ezer Ft,
– intézményi beruházások
32 379 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások
270 048 ezer Ft,
a „7105 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási
előirányzatát
171 013 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások
112 611 ezer Ft,
– intézményi beruházások
58 402 ezer Ft,
a „7201 Települési értékvédelmi feladatok” cím kiadási előirányzatát
10 064 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
700 ezer Ft,
– dologi kiadások
9 364 ezer Ft,
a „7202 Főépítészi feladatok” cím kiadási előirányzatát
381 420 ezer Ft-tal,
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a kiadásból:
– személyi juttatások
22 007 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
4 970 ezer Ft,
– dologi kiadások
354 443 ezer Ft,
a „7203 Városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatát
45 786 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
24 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
11 ezer Ft,
– dologi kiadások
37 701 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
8 050 ezer Ft,
a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
70 822 ezer Ft-tal,
– személyi juttatások
1 226 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
429 ezer Ft,
– dologi kiadások
51 013 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások
18 154 ezer Ft,
a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások előirányzatát
25 181 ezer Ft-tal,
a „7207 Kulturális feladatok” cím kiadási előirányzatát
63 990 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
16 548 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
4 550 ezer Ft,
– dologi kiadások
4 122 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások
38 770 ezer Ft,
a „7208 Oktatási feladatok” cím kiadási előirányzatát
18 803 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
871 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
233 ezer Ft,
– dologi kiadások
17 699 ezer Ft,
a „7210 Vészhelyzet tájékoztatási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
73 981 ezer Ft-tal,
a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok”
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
72 734 ezer Ft-tal,
a „7212 Közlekedési szakmai feladatok” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások előirányzatát
64 787 ezer Ft-tal,
a „7213 Kommunális szakmai feladatok” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások előirányzatát
18 187 ezer Ft-tal,
a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” cím kiadási előirányzatát
45 386 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
500 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
185 ezer Ft,
– dologi kiadások
44 701 ezer Ft,
a „7215 PR Csoport működtetése” cím kiadási előirányzatát
5 744 ezer Ft-tal,
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a kiadásból:
– személyi juttatások
1 050 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
279 ezer Ft,
– dologi kiadások
4 415 ezer Ft,
a „7216 Települési értékvédelmi támogatás” cím kiadási előirányzatát
124 322 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások
517 ezer Ft,
– felhalmozási célú kölcsön nyújtása 59 000 ezer Ft,
– felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
52 805 ezer Ft.
– támogatás értékű felújítási kiadás 12 000 ezer Ft,
a „7217 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a
dologi kiadások előirányzatát
1 469 ezer Ft-tal,
a „7219 Tagsági díjak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
1 523 ezer Ft-tal,
a „7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
37 968 ezer Ft-tal,
az új „7225 Idegenforgalmi célú bizottsági kerethez
kapcsolódó kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi
kiadások előirányzatát
544 ezer Ft-tal,
a „7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 136 141 ezer Ft-tal,
a „7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok” cím
kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
21 ezer Ft-tal,
a „7229 Főgáz Zrt. részvények értékesítésének lebonyolításához szükséges tanácsadási, szakértői feladatokra és egyéb, az értékesítés előkészítése kapcsán felmerülő költségekre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások
előirányzatát
299 970 ezer Ft-tal,
a „7232 FIMÜV. Zrt. elszámolás” cím kiadási előirányzatát
43 371 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– dologi kiadások
29 854 ezer Ft,
– intézményi felújítások
13 517 ezer Ft,
az új „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím kiadási előirányzatát
12 108 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
1 688 ezer Ft,
– dologi kiadások
10 327 ezer Ft,
– intézményi beruházások
93 ezer Ft,
a „7234 Vagyonnyilvántartási feladatok” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások előirányzatát
3 819 ezer Ft-tal,
a „7235 Informatikai szakmai feladatok” cím kiadási
előirányzatát
20 717 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
1 305 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
329 ezer Ft,
– dologi kiadások
19 083 ezer Ft,
a „7236 Épít Zrt. elszámolása” cím kiadási előirányzatát
314 981 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások
4 980 ezer Ft,
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– intézményi beruházások
310 001 ezer Ft,
a „7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése” cím kiadási
előirányzatát
1 073 319 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások
5 344 ezer Ft,
– intézményi beruházások
1 067 975 ezer Ft,
a „7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások
működési kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
834 ezer Ft-tal,
az új „7240 EU integrációs feladatok” cím kiadási,
azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
75 ezer Ft-tal,
a 7242 INTERREG IV C „Városok és klaszterek” projekt cím kiadási előirányzatát
13 178 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
894 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
633 ezer Ft,
– dologi kiadások
11 651 ezer Ft,
az új „7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi
Iroda)” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
10 000 ezer Ft-tal,
a „7244 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)”
cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát
5 525 ezer Ft-tal,
a „7245 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése,
TÁMOP 3.1.4.” kiadási előirányzatát 99 253 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
24 316 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
7 482 ezer Ft,
– dologi kiadások
67 455 ezer Ft,
z) a városüzemeltetési feladatok közül:
a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási előirányzatát
256 535 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– dologi kiadások
199 079 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítás
57 456 ezer Ft,
a „7312 Hatósági gépjármű-elszállítás” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások előirányzatát
3 000 ezer Ft-tal,
a „7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
228 800 ezer Ft-tal,
a „7322 Közvilágítás” cím kiadási előirányzatát
1 079 211 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások
1 077 648 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások
1 563 ezer Ft,
a „7323 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi
kiadások előirányzatát
18 313 ezer Ft-tal,
a „7324 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül a
dologi kiadások előirányzatát
2 583 ezer Ft-tal,
a „7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások előirányzatát
832 848 ezer Ft-tal,
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a „7331 Környezetvédelmi feladatok” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások előirányzatát
48 861 ezer Ft-tal,
a „7361 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
23 562 ezer Ft-tal,
a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási előirányzatát
188 579 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások
153 089 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
8 000 ezer Ft,
– intézményi beruházások
10 820 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások
16 670 ezer Ft.
aa) a szabad pénzmaradvány terhére:
1) az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság határozata alapján a „Tanórán kívüli sportfoglalkozások” támogatására vonatkozó pályázati felhívás fedezetére, a „9204
Oktatási és ifjúsági célú keret céltartaléka” cím kiadási
előirányzatát
30 000 ezer Ft-tal,
2) a Gazdasági Bizottság döntése alapján a „2010ben Budapesten megvalósuló nemzetközi, illetve országos jelentőségű, önálló turisztikai vonzerővel bíró programok marketingjének és megrendezésének támogatása”
témakörhöz, valamint „A helyi demokrácia 20 éve” témakörhöz kapcsolódó pályázati felhívások fedezetére, a
„9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka”
cím kiadási előirányzatát
120 000 ezer Ft-tal,
3) a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet működési kiadásainak, valamint a Sorstársak Egyesület működésének támogatási fedezetére, a „9206 Bűnmegelőzési
célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát
2 000 ezer Ft-tal,
4) a Műemléki Alapba 2009. évben visszautalt, fel
nem használt támogatások összegével a „9209 Műemléki
célú bizottsági keret céltartaléka” előirányzatát
1 094 ezer Ft-tal,
5) a „Te jössz” – Budapesti Ifjúsági közösségi kezdeményezések támogatása, a „Jogom van, kötelességem
van” pályázat a diákjogok érvényesítésére pályázat kiírásának fedezetére, a „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék pályázati keret” cím kiadási előirányzatát
43 000 ezer Ft-tal,
6) az Egészségügyi ágazatban a működőképesség
fenntartása érdekében a kötelezően ellátott detoxikáló tevékenység térítési díjainak jelentős kiesése miatt az alábbi címek támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
• a „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím
38 734 ezer Ft-tal,
• a „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház” cím
33 419 ezer Ft-tal,
7) az intézmény működéséhez szükséges eszközök
beszerzésére a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím
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támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
31 000 ezer Ft-tal,
8) az Oktatási ágazatnál a közoktatási kiegészítő
hozzájárulások adatszolgáltatásából technikai okok miatt kimaradt intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 59 293 ezer Ft-tal,
egyszeri hozzájárulásként a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások fedezetére,
9) a „9102 Egészségügyi tartalék” cím működési tartalék előirányzatát
57 569 ezer Ft-tal,
a csőd közeli intézmények támogatására a „9145 Fővárosi Egészségközpont Zrt. céltartalék a BEM megvalósítására” címkód maradvány összegén túl,
10) az új „9169 Bajcsy Zsilinszky Kórház „A” épület
felújításának céltartaléka” cím felhalmozási tartalék előirányzatát
300 000 ezer Ft-tal,
11) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül
• az új „Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. új klímaberendezés telepítése” feladat előirányzatát
23 500 ezer Ft-tal,
• az új „Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi területén a
kerengő lefedése” feladat előirányzatát
40 000 ezer Ft-tal,
12) a „8444 Katyni emlékműhöz kapcsolódó parkrekonstrukcióhoz fővárosi hozzájárulás” cím kiadási, azon
belül a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát
10 000 ezer Ft-tal,
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat részére történő pénzeszközátadáshoz,
13) a „9112 Évközi indítású beruházások” cím felhalmozási tartalék előirányzatát
1 200 000 ezer Ft-tal,
„A 4-es Metró Etele téri felszíni kijáratának kialakításához kapcsolódó kisajátítási kiadások fedezetére” feladatra,
14) a „8105 Budapest Nonprofit Kft.” cím kiadási,
azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
4 651 ezer Ft-tal,
a 2010. évre áthúzódott kötelezettségek teljesítésének
fedezetére,
15) a pályázati rendszer működtetéséhez kapcsolódó
költségek fedezetére, egyszeri támogatásként a „8354
Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás
áht-n kívülre előirányzatát
2 000 ezer Ft-tal,
16) a „9101 Céltartalék a helyi adóhátralékok rendezésére” cím működési tartalék előirányzatát
450 913 ezer Ft-tal,
az alaprendelet 7/A. § (4) bekezdése alapján.
(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen
260 788 ezer Ft
összegű központi támogatást és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:
a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím
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kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás
áht-n kívülre előirányzatát
213 398 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206
Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
11 132 ezer Ft-tal,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági
feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
36 258 ezer Ft-tal.
(5) A központi költségvetésből kapott
8 720 773 ezer Ft-tal,
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok”
cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:
a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (prémium évek)
biztosított
33 543 ezer Ft-tal,
az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása 9 313 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
7 191 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
2 122 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása
22 553 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
17 592 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
4 961 ezer Ft,
„4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth
Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)
támogatása
1 677 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
1 316 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
361 ezer Ft,
b) megemeli a 2009. évi kereset-kiegészítés és a
2010. évi egyszeri kereset-kiegészítés támogatására biztosított
1 379 091 ezer Ft-tal
az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása
106 239 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
83 652 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
22 587 ezer Ft,
sportintézmények támogatása
824 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
649 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
175 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 236 356 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
186 106 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
50 250 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása
653 080 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
514 236 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
138 844 ezer Ft,
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gyermekvédelmi intézmények támogatása
138 225 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
100 903 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
37 322 ezer Ft,
kulturális intézmények támogatása 118 009 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
92 921 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
25 088 ezer Ft,
egyéb intézmények támogatása
126 358 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
99 495 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
26 863 ezer Ft,
továbbá megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát
63 573 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
50 057 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
13 516 ezer Ft.
c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív
támogatására kapott
7 244 566 ezer Ft-tal
a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.
(6) A központi költségvetésből, a fővárosi közösségi
közlekedés kiegészítő támogatására biztosított
5 000 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím
bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a „8118 Helyi közforgalmú közlekedés önkormányzati támogatása BKV Zrt.” cím kiadási azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
(7) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott
113 770 ezer Ft-tal,
megemeli a „8535 Támogatás értékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatás értékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási
előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások
84 891 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
12 688 ezer Ft,
– dologi kiadások
16 191 ezer Ft.
(8) A Fővárosi Választási Iroda részére a 2010. évi
országgyűlési képviselőválasztás pénzügyi lebonyolítására kapott
14 250 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatás értékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatás értékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus
feladatai” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból: személyi juttatások ezer Ft, munkaadókat
terhelő járulékok ezer Ft, dologi kiadások) a kiadásból:
– személyi juttatások
8 256 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
2 528 ezer Ft,

– dologi kiadások
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(9) A Fővárosi Közgyűlés január 28-i döntésének
megfelelően a gépjárműpark 2009. évben bekövetkezett átalakítása miatt, valamint a 2007. évben létrehozott
Meddőségi Centrum struktúraváltásból fakadó megszűnése miatt 2010. május 1-jei hatállyal 2 álláshelyet véglegesen megszüntet a „1112 Nyírő Gyula Kórház” címen.
(10) A Fővárosi Közgyűlés 229/2010. (II. 15.),
232/2010. (II. 15.), 234/2010. (II. 15.) döntéseinek a költségvetési rendeleten való átvezetése érdekében az alábbi
előirányzatokat módosítja:
– csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen belül a „Budapest Szíve Program II. ütem
Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, önrész” feladat 2010. évi ütemét
200 000 ezer Ft-tal,
a teljes egészében önkormányzati saját forrásból
tervezett feladat törlésre kerül (2011. évi ütem
1 131 000 ezer Ft,
2012. évi ütem
245 800 ezer Ft),
– ezzel egyidejűleg címen belül megemeli az új
„Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat
előirányzatát
110 000 ezer Ft-tal,
– továbbá megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapest Szíve Program I.
ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése előkészítése” feladat 2010. évi ütemét 90 000 ezer Ft-tal.
A feladat elnevezése „Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése előkészítése”-ről „Budapest Szíve Program I.
ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése”-re változik (2011. évi ütem 1 340 300 ezer Ft, ebből saját forrás 470 100 ezer Ft, KMOP 870 200 ezer Ft).
Ezzel a „Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése” feladat összköltsége
3 791 000 ezer Ft-ra módosul.
a „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és
új pesti korzó kiépítése” feladat 2011. évi előirányzatát
548 300 ezer Ft-ban megállapítja meg (ebből saját forrás
249 600 ezer Ft, KMOP 298 700 ezer Ft). Ezzel a „Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” feladat összköltsége 2 238 800 ezer Ft-ra
módosul.”
(11) A Fővárosi Közgyűlés március 10-i döntésének
megfelelően, az „Euro Velo Kerékpárút-tervezés (Kastélypark u.–Vágóhíd u.)” fejlesztési feladat forrásának
biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím
előirányzatát
2 100 ezer Ft-tal,
megemeli a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím előirányzatát
3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az új „Euro Velo Kerékpárúttervezés (Kastélypark u.–Vágóhíd u.)” feladat előirányzatát
5 100 ezer Ft-tal.
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A feladat összköltsége 8 000 ezer Ft, a 2009. december 31-ig történt tényleges felhasználás 2 900 ezer Ft.
(12) A Fővárosi Közgyűlés március 10-i döntésének
megfelelően, a Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1 projekt
támogatási szerződésének megkötéséhez kapcsolódóan
javasolom csökkenteni a „9300 Általános tartalék” cím
előirányzatát
10 548 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola” cím
támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát. Így a „Délbudai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” feladat összköltsége 315 548 ezer Ft-ra változik (a 2011. évi előirányzat
változatlanul 148 000 ezer Ft). A támogatási szerződéssel való összhang megteremtése érdekében csökkenti a
„3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola” cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások
előirányzatát
262 600 ezer Ft-tal,
továbbá címen belül azonos összeggel csökkenti a támogatásértékű beruházási bevétel előirányzatát.
(13) A Fővárosi Közgyűlés március 11-i döntésének
megfelelően, a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztásához kapcsolódóan csökkenti a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 75 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1502 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a Fővárosi Korcsolyaoktatási Program, a Fővárosi Sporteszközkölcsönző működtetésére továbbá a
VI. Szigeti Sportvarázs fővárosi kiemelt lakossági rendezvény lebonyolítására
a kiadásból:
– személyi juttatások
4 500 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok
1 380 ezer Ft,
– dologi kiadások
69 120 ezer Ft.
(14) A Fővárosi Közgyűlés március 11-i döntésének
megfelelően, a FIMÜV Zrt. jóváhagyott, 2010. március
31. és 2010. december 31. közötti időre szóló közszolgáltatási szerződése pénzügyi fedezetének biztosítására
a) csökkenti:
• a „7232 FIMÜV Zrt. elszámolás” címen belül
– az intézmény működési bevételek előirányzatát
35 483 ezer Ft-tal,
– az önkormányzati sajátos bevételek, azon belül
a bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
előirányzatát
130 337 ezer Ft-tal,
– a működési kiadások, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
194 630 ezer Ft-tal,
• a „7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése” címen belül
– az intézmény működési bevételek előirányzatát
14 154 ezer Ft-tal,
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– az önkormányzati sajátos bevételek, azon belül
a bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
előirányzatát
56 616 ezer Ft-tal,
– a működési kiadások, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
70 770 ezer Ft-tal,
• a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások üzemeltetése” címen belül
– az intézmény működési bevételek előirányzatát
35 051 ezer Ft-tal,
– az önkormányzati sajátos bevételek, azon belül
a bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
előirányzatát
147 793 ezer Ft-tal,
– a működési kiadások, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
411 786 ezer Ft-tal,
• a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok”
címen belül
– a működési kiadások, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
82 287 ezer Ft-tal,
• a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
96 274 ezer Ft-tal,
b) egyidejűleg megemeli:
– a „8501 Intézményi működési bevételek” cím
előirányzatát
78 304 ezer Ft-tal,
– a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím előirányzatát 320 804 ezer Ft-tal,
– az új „7246 FIMÜV Zrt. közszolgáltatás” cím
kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
835 421 ezer Ft-tal.
(15) A Fővárosi Közgyűlés március 31-i döntésének
megfelelően, a BFVK Zrt. 2010. március 31. és 2010.
december 31. közötti időre szóló Éves Közszolgáltatási
Szerződésében foglalt feladatok végrehajtásának fedezeteként csökkenti:
• a „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások előirányzatát
90 000 ezer Ft-tal,
• a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
240 000 ezer Ft-tal,
• a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok”
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
15 674 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az új „7231 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások
előirányzatát
345 674 ezer Ft-tal.
(16) A Fővárosi Közgyűlés március 31-i döntésének
megfelelően, a Parking Kft. működésével kapcsolatban:
• a Parking Kft. tőkéjének pótlásához csökkenti a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
104 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137
Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a működési
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát,
• a Parking Kft. törzstőkéjének emelése érdekében
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
előirányzatát
42 000 ezer Ft-tal,
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egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137
Parking Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.
A Kossuth téri beruházással kapcsolatban
• a Parking Kft. részére nyújtott tagi kölcsön fedezetének biztosítására csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím kiadási előirányzatát
289 959 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137
Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát,
A Parking Kft. 2010. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésében foglalt feladatok végrehajtásának fedezeteként:
• megemeli a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím előirányzatát
901 228 ezer Ft-tal,
• csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
előirányzatát
322 435 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az új „7313 Parking Kft.
feladatai” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát
1 223 663 ezer Ft-tal.
(17) A Fővárosi Közgyűlés március 31-i döntésének megfelelően, a „Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakításához” kapcsolódóan:
a) a Parking Kft. kedvezményezetti státuszba helyezésével csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer pályázati önrész” feladat
előirányzatát
420 000 ezer Ft-tal,
ezzel a feladat törlésre kerül. Egyidejűleg megemeli a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát
160 000 ezer Ft-tal.
Továbbá tervbe vesz az új „9106 Parking Kft. ÁFA
kölcsön céltartalék” címen
260 000 ezer Ft-ot.
b) a „Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer
fejlesztése” című projekten belüli nem elszámolható költségek biztosítására csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer
tervezése” feladat előirányzatát
28 645 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137
Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a működési
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
(18) A Fővárosi Közgyűlés március 31-i döntésének
megfelelően, a múzeumi pályázat önrésze biztosítása érdekében csökkenti az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
5 200 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9168 Múzeumi pályázat önrésze” cím felhalmozási tartalék előirányzatát.
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(19) A Fővárosi Közgyűlés március 31-i döntésének
megfelelően, a XVII. Rákosmente Önkormányzat csapadékvíz-csatorna beruházásának finanszírozásához kapcsolódóan csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát
85 354 ezer Ft-tal,
azzal, hogy a „7311 Út-, hídfenntartás” címen belül az
„Útfelújítás 2007” feladat lezárásakor jelentkező maradványból az összeg év közben visszapótlásra kerül,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112
Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Pesti
úti csapadékvíz elvezető csatorna” feladatot.
(20) A 2010/2011 tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó előzetes létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan 2010. május 1-jétől 124 fővel csökkenti az érintett
oktatási intézmények létszámkeretét, továbbá a „3567
Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” feladatbővülése miatt tartós jelleggel 2010. április 1-jétől 12 fővel növeli az intézmény létszámkeretét, és 2010. május 1-jétől
12 127 főben (álláshelyben) állapítja meg az oktatási intézmények létszámkeretét.
(21) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges többletkiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási
intézmények működési többletköltsége” cím kiadási előirányzatát a 12 fős létszámemelés miatt
38 068 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli 2010. április 1-jétől, tartós jelleggel a „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások (8 hóra)
16 752 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok (8 hóra)
4 524 ezer Ft,
– dologi kiadások (9 hóra)
16 792 ezer Ft.
(22) A Fővárosi Önkormányzat két fő, tisztségéről lemondott főpolgármester-helyettese létszámának rendezése miatt 2 fővel csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus” cím létszámkeretét, egyidejűleg 2 fővel megemeli
a „7102 Önkormányzati testület kiadásai” cím létszámkeretét.
(23) A beruházás engedélyokiratával való összhang
biztosítása érdekében átnevezi az alaprendelet 5. számú
táblázatában a céljelleggel támogatott intézményi beruházás között szereplő „Hortobágyi kitelepítettek emlékműve létrehozása, előkészítése” feladatot „Kitelepítettek
emlékműve” feladatra.
(24) A lakásgazdálkodás 2010. évi fejlesztési kiadásai között a „Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség”
feladatot érintően csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az önkormányzati beruházások
előirányzatát
9 963 ezer Ft-tal,
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egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a
dologi kiadások előirányzatát.
(25) A közlekedési feladatok között a 2010. évi fejlesztési kiadások között a „Peres és peren kívüli vitás
ügyek rendezése” feladatot érintően csökkenti a „8403
Önkormányzati fejlesztések” címen belül az önkormányzati beruházások előirányzatát
45 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a
dologi kiadások előirányzatát.
(26) A költségvetés tervezése során 2010. évre viszszatervezett út-, hídfelújítások esetében az előirányzatok végleges rendezésére csak a 2009. évi költségvetési
beszámoló összeállítása után volt lehetőség. Az utólagos
finanszírozású Európai Uniós támogatások, valamint a
fordított ÁFA vonatkozásában végrehajtott korrekciónak
megfelelően csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím
kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát
530 279 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát.
(27) A Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.
többletfeladatainak fedezetéhez csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát,
31 249 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7247 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” cím
kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.
(28) Az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
fejlesztő iskola kialakítására, a megvalósításhoz csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát
62 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112
Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon fejlesztő iskola
kialakítása” feladatot.
(29) A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése –XVII. Pesti út (Ferihegyi–Hegyalatti u. között), III.
Bécsi út, Fehér út és XI. Bogdánfy u.” c. projektnek, a
költségvetéssel, a benyújtandó Támogatási Szerződésekkel és az okiratokkal való összhangjának megteremtése
érdekében csökkenti:
• a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
a „III. ker. Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése” feladat előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
• a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül
– a „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz”
feladat előirányzatát
28 200 ezer Ft-tal,
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a feladat 2011. évi üteme 108 366 ezer Ft (ebből
KMOP 85 309 ezer Ft, saját forrás 23 057 ezer Ft) összköltsége 145 699 ezer Ft-ra módosul,
– a „III. ker. Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” feladat előirányzatát
8 100 ezer Ft-tal,
a feladat 2011. évi üteme 61 812 ezer Ft (ebből KMOP
39 525 ezer Ft, saját forrás 22 287 ezer Ft) összköltsége
76 649 ezer Ft-ra módosul,
– a „XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat előirányzatát
25 100 ezer Ft-tal,
a feladat 2011. évi üteme 83 223 ezer Ft (ebből KMOP
57 191 ezer Ft, saját forrás 26 032 ezer Ft) összköltsége
98 373 ezer Ft-ra módosul,
– a „X. ker. Fehér út menti kerékpárút” feladat előirányzatát
12 400 ezer Ft-tal,
a feladat 2011. évi üteme 106 024 ezer Ft (ebből
KMOP 67 394 ezer Ft, saját forrás 38 630 ezer Ft) összköltsége 121 257 ezer Ft-ra módosul.
Továbbá megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot
74 300 ezer Ft-tal,
és 7 éves fejlesztési tervében csökkenti a céltartalékon
lévő „Kerékpárközlekedés fejlesztése 2008–2010” feladat 2011. évi ütemét 35 706 ezer Ft-tal. Ezzel a feladat
összköltsége 508 294 ezer Ft-ra módosul.
(30) A 3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme c. 0011/2005-1/ÖP-1 azonosítószámú projekt
végrehajtási szerződésének 3. számú módosításához kapcsolódóan a Végrehajtási Szerződéssel és az engedélyokirattal való összhang megteremtése érdekében az összköltség változatlanul hagyása mellett:
a) csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen belül az „M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” feladat előirányzatát
68 800 ezer Ft-tal,
b) megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási
bevétel” cím bevételi előirányzatát
2 100 ezer Ft-tal,
az EGT Finanszírozási Mechanizmus – Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya főv. szakasz védelme megnevezéssel,
c) megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”
előirányzatot
70 900 ezer Ft-tal.
A feladat 2010. évi üteme 1 389 300 ezer Ft (ebből
EGT Finanszírozási Mechanizmus által biztosított forrás
718 200 ezer Ft, saját forrás 671 100 ezer Ft), 2011. évi
üteme 183 700 ezer Ft (ebből EGT Finanszírozási Mechanizmus által biztosított forrás 76 300 ezer Ft, saját
forrás 107 400 ezer Ft).
(31) A Városligeti Műjégpálya rekonstrukció feladat
előkészítésének és kivitelezésének egy okiratban való
szerepeltetése érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Városligeti Műjégpálya
rekonstrukció pályázati előkészítés” feladat előirányzatát
500 ezer Ft-tal,
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egyben a feladatot lezárja, egyidejűleg címen belül
azonos összeggel megemeli a „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát. A feladat összköltsége 4 834 200 ezer Ft-ra módosul,
a 2009. XII. 31-ig tényleges kifizetés 135 700 ezer Ft.
A „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat Támogatási Szerződése, az engedélyokirat, illetve a költségvetési rendelet egyezősége érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen belül a „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát
572 200 ezer Ft-tal,
(ebből: KMOP 296.200 ezer Ft, saját forrás 276 000
ezer Ft), továbbá csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP-Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció előirányzatot
296 200 ezer Ft-tal,
és megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”
előirányzatot
276 000 ezer Ft-tal.
A feladat 2010. évi üteme 4 126 300 ezer Ft (ebből:
KMOP 2 788 000 ezer Ft, saját forrás 1 338 300 ezer Ft)
2011. évi üteme 572 200 ezer Ft (ebből: KMOP 296 200
ezer Ft, saját forrás 276 000 ezer Ft), a feladat összköltsége változatlanul 4 834 200 ezer Ft, 2009. XII. 31-ig a
tényleges kifizetés 135 700 ezer Ft.
(32) A Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági
Szakközépiskola akadálymentesítés beruházási okiratának jóváhagyásához kapcsolódóan a Támogatói okirat,
az Engedélyokirat és a Költségvetési rendelet összhangjának biztosítása érdekében megemeli a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím előirányzatát
30 000 ezer Ft-tal,
a „KMOP-Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítéséhez támogatás”
megnevezéssel, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül
a „Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése” feladat előirányzatát.
Törli a feladat 2011. évi ütemét. A feladat összköltsége
változatlanul 35 000 ezer Ft.
(33) A Bibó István Közéleti Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2010. évi
végrehajtásának fedezetére csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím kiadási előirányzatát
1 200 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8304
Bibó István Közéleti Társaság” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
(34) A „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” c. pályázaton történő részvételhez
kapcsolódó pályázati dokumentációk elkészítésének fe-
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dezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
8 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett egészségügyi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások
előirányzatát:
• az „1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház” cím előirányzatát 1 664 ezer Ft-tal,
• az „1110 Fővárosi Önkormányzat Szent Imre
Kórház” cím előirányzatát
611 ezer Ft-tal,
• az „1107 Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent
István és Szent László Kórház-Rendelőintézet”
cím előirányzatát
768 ezer Ft-tal,
• az „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai” cím előirányzatát
2 579 ezer Ft-tal,
• az „1114 Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház” cím előirányzatát
636 ezer Ft-tal,
• az „1104 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor
utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ”
cím előirányzatát
1 332 ezer Ft-tal,
• az „1109 Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky
Kórház” cím előirányzatát
410 ezer Ft-tal,
(35) A „Dél-budai Regionális Szennyvíz-elvezetési és
Szennyvíztisztítási Projekt”-hez kapcsolódó támogatás
visszafizetése és a „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása, előkészítés” projekt organizációs és forgalomtechnikai tervezési feladatához szükséges többlet
biztosítása érdekében:
• csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Esztergomi úti gyűjtőcsatorna” feladat előirányzatát
175 365 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 2 385 905 ezer Ft-ra változik. Egyidejűleg címen belül megemeli a „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása, előkészítése” feladat előirányzatát
117 963 ezer Ft-tal.
A feladat 2010. évi üteme 1 137 389 ezer Ft (ebből: 1 017 252 ezer Ft saját forrás, 102 098 ezer Ft
NFÜ, 18 039 ezer Ft Budaörs Város Önkormányzata). A „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása” feladat 2011–2014. évi üteme és
forrás összetétele változatlan marad, összköltsége
50 299 822 ezer Ft-ra változik,
• csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási
bevétel” cím előirányzatát
57 402 ezer Ft-tal,
azon belül a „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása” megnevezésű bevételi előirányzatot.
(36) „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése
– a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel”
feladathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása
érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát
500 ezer Ft-tal,
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egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakításának előkészítése” feladat előirányzatát.
A feladat megvalósítása érdekében a hétéves fejlesztési tervben céltartalékon tervbe veszi a „XVII. ker.
Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat 2011. évi ütemét
231 500 ezer Ft-tal (ebből: EU támogatás 175 700 ezer
Ft, saját forrás 55 800 ezer Ft). A feladat teljes költsége:
234 200 ezer Ft, ebből 2009. december 31-ig tényleges
felhasználás 1 400 ezer Ft.

• az új „8708 XVII. ker. Rákosmente Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Csárdás játszótér
rekonstrukciós munkáira” cím kiadási, azon belül
a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát
20 000 ezer Ft-tal,
• az új „8710 X. ker Kőbánya Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Sibrik u.–Harmat u.–Gergely u.–Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira” cím kiadási,
azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát
40 000 ezer Ft-tal.

(37) A 2010. évi zöldfelületi program keretein belül
csökkenti a „9141 Zöldfelületi program és fejlesztés”
cím kiadási, azon belül a felhalmozási tartalék előirányzatát
1 000 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg
megemeli:
• állagmegóvás, kis korrekciók végrehajtása érdekében a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.”
cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre kiadási előirányzatát
80 000 ezer Ft-tal,
• zöldfelület-fejlesztés megvalósítása érdekében a
„8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
50 000 ezer Ft-tal,
emelőkosaras teherautó és kaszálógép beszerzése
céljából,
• non-profit szervezetek és lakóközösségek zöldfelületi pályázata céljából a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül a működési célú
pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
100 000 ezer Ft-tal,
tervbe veszi:
• a 2010. évi zöldfelületi program keretein belül
megvalósuló beruházások érdekében a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az
• új XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója feladatot
150 000 ezer Ft-tal,
• új XIV. ker. Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása feladatot
90 000 ezer Ft-tal,
• új XIII. ker. Szent István park, rózsakert kialakítása feladatot
20 000 ezer Ft-tal,
• új IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem feladatot
230 000 ezer Ft-tal,
• új I. ker. Vérmező–Mikó utcai játszótér felszerelése és a környezet rendezése feladatot
170 000 ezer Ft-tal,
• új XIII. Margitsziget, Domonkos Apácakolostor
nyugati udvarának és környezetének kertészeti
rendezése feladatot
30 000 ezer Ft-tal,
• új I. ker. Szarvas téri játszótér visszaparkosítása
feladatot
20 000 ezer Ft-tal,

(38) Sas Józsefnek a Mikroszkóp Színpad Nonprofit
Kft.-ben lévő üzletrésze megvásárlásához a szükséges fedezet biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék”
cím kiadási előirányzatát
1 470 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8427
Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása” cím kiadási azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.
(39) Az „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásért” pályázat benyújtásához kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen belül a Központi feladatok „Tervezés, előkészítés”
feladat előirányzatát
10 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.
(40) A BeTISZK és az ÉPTISZK Nonprofit Kft.-k alapító okiratainak módosításához kapcsolódóan a Kft.-k
Felügyelő Bizottsági tagjainak hat havi díjazása biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím
kiadási előirányzatát
1 380 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli:
• a „8131 Észak-Pesti TISZK Nonprofit Kft” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 690 ezer Ft-tal,
• a „8132 Belvárosi TISZK Nonprofit Kft” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 690 ezer Ft-tal.
(41) A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatására biztosított 153 750 ezer Ft egy része beruházási célokat szolgál, melyet személygépjárművek és informatikai
eszközök beszerzésére használhat fel. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása” címen belül a támogatás értékű működési kiadás előirányzatát
35 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a
támogatás értékű beruházási kiadás előirányzatát.
(42) A Nemzeti Vágta rendezvénysorozatához kapcsolódóan csökkenti a „9162 Nemzeti Vágta céltartaléka”
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cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát
50 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9120
Nagyrendezvények céltartaléka” cím kiadási, azon belül
a működési célú tartalék előirányzatát.

továbbá csökkenti a „7202 Önkormányzati testület kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
1 368 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(43) A 2010. évi költségvetésben a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül megtervezett „Budapest,
VIII. Bezerédi u. 14-16. sz. ingatlan vásárlás” feladatot
törli. Egyben csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” cím kiadási előirányzatát
437 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát.

(48) A hivatali informatikai feladatok teljes körű ellátásának biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
28 800 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7105 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási, azon belül a
dologi kiadások előirányzatát.

(44) Törli a Fővárosi Önkormányzat 7 éves fejlesztési tervében, a „9112 Évközi indítású beruházások” címen
belül szereplő „Xantus J. Idegenforgalmi Középiskola
Alapítvány, bővítés I-II. ütem” feladatot, egyben helyette
tervbe veszi a „Neumann J. Számítástechnikai SzKI korszerűsítés (VI. Rippl Rónai u. 22.)” feladatot. A feladat
összköltsége 780 000 ezer Ft, a megvalósítás kezdés–befejezés éve 2013–2015., 2013. évi üteme 80 000 ezer Ft
saját forrás, 2014. évi üteme 350 000 ezer Ft saját forrás,
2015. évi üteme 350 000 ezer Ft saját forrás.

(49) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság operatív
munkájának gyorsítása miatt csökkenti a „9134 Ifjúságpolitikai céltartalék” cím kiadási előirányzatát
50 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9215 Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát.

(45) A XV. kerületi Széchenyi u. 18/a. szám alatti Református Egyházközség, a műemléki célú bizottsági alap
céltartalékából kapott 2008. évi támogatást ez év februárjában visszautalta. Az előirányzat rendezése érdekében megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel
áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát
335 ezer Ft-tal,
valamint a „9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.
(46) A Fővárosi Közgyűlés üléseinek siketek és nagyothallók számára történő elérhetősége pénzügyi fedezetének biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
10 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg:
• tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen belül a Gazdasági ellátási feladatok között
az új „Stúdió kialakítása jeltolmácsok részére”
feladatot
10 000 ezer Ft-tal,
• megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai”
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát (007 törzsszám)
600 ezer Ft-tal.
(47) A munkaadói járulékokra vonatkozó 2010. évi
jogszabályi változás miatt a „7101 Igazgatási apparátus
feladatai” cím kiadási előirányzatain belül csökkenti a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
14 168 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a
személyi juttatások előirányzatát,

(50) A 2010. évi költségvetési rendelet 5. § (9) bekezdésében, a diákok színházlátogatásának támogatására megtervezett
40 000 ezer Ft-tal
csökkenti a „9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka” cím működési tartalék előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8354 Fővárosi Közoktatási-fejlesztési Közalapítvány” cím kiadási,
azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
(51) A kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát
65 619 ezer Ft-tal
egyidejűleg megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások nő
49 963 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok nő 12 091 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai nő
1 700 ezer Ft,
– dologi kiadások nő
58 297 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre nő
10 800 ezer Ft,
– támogatás értékű működési
kiadás csökken
67 832 ezer Ft,
– intézményi beruházások nő
600 ezer Ft.
(52) A kiadási előirányzatok változását jelen rendelet 4. számú melléklet 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen
rendelet 4. számú melléklet 4. számú oszlopa szerint határozza meg.
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2. §

4. §

(1) Az alaprendelet 2. § (2) bekezdésében lévő felsorolás kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„8215 Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret,
8425 Kulturális programok kerete,
8428 Art mozik támogatási kerete,
8431 Mozgásjavító Iskola Diáksport Egyesület támogatása,
8436 Duna partraszállás nemzetközi tervpályázat
kerete,
8440 Kulturális és közösségi rendezvények kerete”.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az alaprendelet 17. § (1) bekezdésében lévő, az
Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságra vonatkozó felsorolás kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„9215 Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret céltartaléka”.

INDOKOLÁS

(2) Hatályát veszti az alaprendelet 5. § (8) bekezdése,
11. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a 11. § (2) bekezdésének felsorolásából a „9134 Ifjúságpolitikai céltartalék”
szövegrész.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

Általános indokolás

(3) A pénzmaradvány-felosztás pontosítása következtében az alaprendelet 13. § (4) bekezdésében szereplő, a
„9112 Évközi indítású beruházások” címen az Egészségügynél tervezett ágazati keretek közül a „Gép-, műszerés berendezés-beszerzés 1 005 000 ezer Ft” szövegrész
az alábbira módosul:
„Gép,- műszer- és berendezés-beszerzés
1 255 000 ezer Ft”.

A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2010. (III. 31.)
Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a pénzmaradvány tervbevétele, a 2010. január 1–március 31. között pótelőirányzatként biztosított
állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a
közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

3. §

Részletes indokolás

(1) Az alaprendelet 1/b. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 2. számú melléklete szerint módosulnak.

Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.
Az 1. § (2) bekezdése – a kapcsolódó 1. sz. melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.
Az 1. § (3) bekezdése a 2009. évi pénzmaradvány
tervbevételét tartalmazza.
Az 1. § (4)–(8) bekezdései a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.
Az 1. § (9)–(51) bekezdései részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.
Az 1. § (52) bekezdése – a kapcsolódó 4. sz. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.
A 2. § az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza.
A 3. § – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1/b., 1/c., 3., 3/d., 4., 4/a., 5. számú táblázatait érintő
módosításokat tartalmazza. Továbbá az alaprendelet 2/a.
és 6. számú táblázatai helyébe e rendelet 5. és 9. számú
melléklete lép.
A 4. § a rendelet hatálybalépésének időpontjáról, az
alaprendelet normaszövegében hatálytalanná vált tételeket sorolja fel.

(2) Az alaprendelet 1/c. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 3. számú melléklete szerint módosulnak.
(3) Az alaprendelet 2/a. sz. táblázata helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
(4) Az alaprendelet 3. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 6. számú melléklete szerint módosulnak.
(5) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak.
(6) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 8. számú melléklete szerint módosulnak.
(7) Az alaprendelet 6. sz. táblázata helyébe e rendelet
9. számú melléklete lép.
(8) Az alaprendelet 3/d. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 10. számú melléklete szerint módosulnak.
(9) Az alaprendelet 4/a. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 11. számú melléklete szerint módosulnak.

2010. május 20.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1049

1. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

1050

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2010. május 20.

2. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1051

3. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

1052

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2010. május 20.

4. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1053

5. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. számú táblázatának módosítása

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1054
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1055

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1056
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1057

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1058
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1059

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1060
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1061

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1062
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1063

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1064
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1065

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1066
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1067

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1068
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1069

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1070
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1071

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1072
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1073

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1074
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1075

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1076
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1077

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1078
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1079

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1080
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1081

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1082
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1083

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1084
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1085

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1086
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1087

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1088
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1089

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1090
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1091

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1092
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1093

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1094
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1095

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1096
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1097

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1098
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1099

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1100
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1101

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1102
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1103

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1104
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1105

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1106
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1107

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1108
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1109

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1110
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1111

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1112
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1113

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1114
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1115

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1116
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1117

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1118
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1119

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1120
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1121

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1122
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1123

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1124
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1125

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1126
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1127

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1128
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1129

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1130
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1131

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1132
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1133

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1134
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1135

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1136
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1137

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1138
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1139

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1140
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1141

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1142
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1143

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1144
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1145

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1146
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1147

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1148
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1149

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1150
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1151

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1152
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1153

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1154
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1155

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1156
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1157

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1158
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1159

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1160
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1161

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1162
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1163

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1164
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1165

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1166
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1167

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1168
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1169

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1170
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1171

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1172
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1173

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1174
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1175

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1176
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1177

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1178
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1179

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1180
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1181

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1182
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1183

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1184
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1185

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1186
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1187

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1188
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1189

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1190
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1191

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1192
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1193

6. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

1194
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

7. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1195

7. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

1196
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

7. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1197

7. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

1198
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

7. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1199

7. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

1200
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

7. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1201

7. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

1202
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

7. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1203

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

1204
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1205

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

1206
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1207

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

1208
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1209

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

1210
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1211

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

1212
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1213

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

1214
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1215

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

1216
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1217

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

1218
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

8. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1219

1220

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2010. május 20.

9. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú táblázatának módosítása

10. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1221

10. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

1222
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

10. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1223

1224

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2010. május 20.

11. számú melléklet a 19/2010. (V. 20.) Főv Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4/2. számú táblázatának módosítása

2010. május 20.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1225

1226

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2010. május 20.

2010. május 20.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1227

1228

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2010. május 20.

Budapest Főváros Közgyűlésének
20/2010. ( V. 20.) önkormányzati rendelete
közterület-használattal kapcsolatos rendeletek módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és 18. § (1) bekezdésében, valamint a 63/A. §
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A fővárosi közterületek használatáról és a
közterületek rendjéről szóló
59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet
1. §
A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: KR) 1. § (2) bekezdésében és 4. §
(1) bekezdésében a „belterületi földrészlet” szövegrészek
helyébe a „földrészlet” szöveg lép.

(4) A KR 4. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem kell közterület-használati hozzájárulás:]
„d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-,
fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez,”
3. §
A KR 5. § (2) és (3) bekezdésében a „kerületi önkormányzat” szövegrészek helyébe a „tulajdonos önkormányzat” szöveg lép.
4. §
A KR 6. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §
(1) A KR 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:]

[A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:]
„e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben
részt vevők nevét és lakcímét,”
5. §

„d) a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség,
üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat
jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá a dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók elhelyezéséhez, fennmaradásához,”

[A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia
kell különösen:]

(2) A KR 4. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„h) a jogosult közterületet érintő tevékenységében
részt vevők nevét és lakcímét,”

A KR 8. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:]

6. §

„k) film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel
készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,”

A KR 10. § (1) bekezdése a következő új e) ponttal
egészül ki:

(3) A KR 4. § (3) bekezdésében a „kerületi önkormányzat” szövegrész helyébe a „tulajdonos önkormányzat” szöveg lép.

„e) a használatba adott közterület tulajdonosa, valamint művelési ága megváltozásának ingatlannyilvántartási bejegyzésével.”

[A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:]

2010. május 20.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
közterületek használatáról és rendjéről szóló
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet
7. §
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.)
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FKR) 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„ 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló és az
ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában
közterületként nyilvántartott földrészletre,
b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló földrészlet, illetve építmény közhasználatra átadott részére, valamint más önkormányzat tulajdonában
nem álló olyan közhasználatra, illetve gyalogos
forgalom részére átadott területre, amely a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterülettel műszaki, fizikai egységet képez.
(2) E rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni,
ha a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet
68–70. § -ai másként nem rendelkeznek.”
8. §
(1) Az FKR 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
„h) zöldség és gyümölcs nyílt szerkezetű elárusító pulton történő értékesítésére a Margit körút–
Germanus Gyula park–Árpád fejedelem útja–Lajos utca–Pacsirtamező utca–Árpád híd–Róbert
Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán
körút–Lágymányosi híd–Neumann János utca–
Budafoki út–Október 23-a utca–Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Krisztina körút–Moszkva tér útvonalak által
határolt közterületeken, beleértve a felsorolt határoló közterületeket is, valamint a Kerepesi út–
Fehér út Örs vezér terei csomópontjában és a Hajógyári-szigeten,”
(2) Az FKR „A közterület használata, kategóriái” alcím a
következő új 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Közterület-használati hozzájárulást kell
beszerezni:
a) társadalmi szervezetek és alapítványok érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges épít-
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mények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához,
b) ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához.
(2) Építési reklámháló kihelyezéséhez, fennmaradásához csak olyan épület vonatkozásában adható közterület-használati hozzájárulás, amely épület homlokzati felújításához szükséges építési állványzat
közterület-használata a 9 hónapot nem haladja
meg. Az építési reklámháló kihelyezéséhez, fennmaradásához közterület-használati hozzájárulás egyszeri alkalommal legfeljebb 3 hónapra adható, és
különösen indokolt esetben legfeljebb egyszeri alkalommal újabb 3 hónappal hosszabbítható.”
9. §
(1) Az FKR 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A főpolgármester dönt:]
„a) film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel
készítéséhez,”
[szükséges közterület-használat tárgyában.]
(2) Az FKR 5. § (8) bekezdésében a „II. kategóriába”
szövegrész helyébe a „II. és III. kategóriába” szöveg
lép.
10. §
Az FKR 11. §-a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó
szerződést a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül a kérelmezőnek alá kell írni, ellenkező esetben kérelmét
visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterülethasználati hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek
ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást követő 6 hónapon belül.”
11. §
(1) Az FKR 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet
1. melléklete lép.
(2) Az FKR 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet
2. melléklete lép.
(3) Az FKR 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet
3. melléklete lép.
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A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet
12. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: VR) 69. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
[A kiemelt fejlesztésű közterületek rendeltetésétől
eltérő használata kérdésében a 68. § (2) bekezdésében
meghatározott jogosulti kör tekintetében]
„c) 1 évet el nem érő időtartam esetén a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság dönt, kivéve a
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglalt, a főpolgármester hatáskörébe
tartozó ügyekben.”
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munkálatokkor, valamint ugyanezen jogszabályhely
k) és p) pontjában meghatározott közterület-használat tárgyában, és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r.
69. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben.
Amennyiben a közterület-használati hozzájárulásról
szóló döntés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
álló földrészlet és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott részére szól, az egyben az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1)
bekezdése szerint szükséges tulajdonosi hozzájárulást is jelenti.
60/1995.(X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (4) bek.
és 75/2007.(XII. 28.) Főv. Kgy. r. 69. § (2) bek. c)”
14. §
(1) A rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba.
(2) A rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet 6. §-át a hatályba
lépése előtt megkötött közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződésekre nem lehet alkalmazni.

(2) A VR 4. számú melléklete1 jelen rendelet 4. mellékletével egészül ki.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
INDOKOLÁS

13. §

Általános indokolás

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 5. sz. melléklet II. A
Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Gazdasági Bizottság cím 25. pontjában,
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság cím
14. pontjaiban a „belterületi földrészlet” szövegrészek helyébe a „földrészlet” szöveg lép.

A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletről és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.)
Főv. Kgy. rendeletről a Közgyűlés már több ízben megállapította, hogy a jelenlegi gyors fejlődés, és a változó
gazdasági folyamatok mellett is betöltik rendeltetésüket.
Azonban rendszeres időközönként szükséges a rendeletek tartalmának áttekintése, a hatáskörök ésszerűsítése, a
városképet, közterületek rendeltetésszerű használatát jelentősen befolyásoló jelenségek szabályozása.

(2) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. sz. melléklet „A
Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke XXIV. Egyéb hatáskör” cím 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. Dönt az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. §
(2) bekezdés i) pontjában foglalt esetben konténerek
elhelyezésekor, betonpumpa elhelyezésekor, daruzási

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Budapest közterületeinek egységes szabályozása érdekében valamennyi közigazgatási határon belüli közterültre kiterjeszti a rendelet hatályát.
A 2. és 3. §-hoz

1

A 4. számú melléklet nagy méretű változata a Főpolgármesteri hivatal Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Közterületi Alosztályán (1052 Budapest, Városház u. 9–11.
1. em. 101-es szoba) megtekinthető munkaidőben H–Cs:
8–16.30 h-ig és P: 8–14 h-ig.

Kiveszi a szabályozás hatálya alól a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeket tekintettel arra,
hogy a megállóhelyek kijelölése közlekedési közútkezelői kérdés, a kérdés a közúti közlekedéshez kapcsolódik,
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a tevékenység a közterület rendeltetésszerű használatának minősíthető.
A hivatásos fényképezések megjelenésükben azonosak a filmforgatásokkal, ezért a (2) és (4) bekezdés a
filmforgatásokkal megegyező módon történő szabályozást állapít meg.
A jogszabályalkotási felhatalmazásokat pontosítja,
azaz a kerületi önkormányzat megjelölés helyett tulajdonos önkormányzat szöveg kerül a rendeletbe.
A 4. és 5. §-hoz
Módosítja a kérelmek és hozzájárulások kötelező tartalmi elemét, hiszen életszerűtlen és nem szükségszerű az alkalmazottak neveit megkérni pl. egy terasz működtetéséhez kapcsolódóan, azonban például a tényleges
közterület-használatot megvalósító asztali árusok azonosítása indokolt.
A 6. §-hoz
Rögzíti a közterület-használati hozzájárulás megszűnésének azon esetét, amikor a közterület tulajdonosa változik, vagy ha a terület közterület volta megszűnik.
A 7. §-hoz
A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelettel és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelettel összhangban állapítja meg a rendelet területi hatályát.
A 8. §-hoz
A (1) bekezdés a fővárosi érdekeknek megfelelő városképvédelmi szempontok figyelembevételével a belső város területeiről kizárja az önálló pultokról történő
zöldség- gyümölcsárusítás megvalósítását, azonban a város külső kerületeiben lehetővé teszi azt. A gyümölcsés zöldségárusítás közterületen folytatható tevékenység,
azonban az árusító pultok megjelenése a városképet alapvetően befolyásolja.
A (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy a társadalmi
szervezetek és alapítványok érdekében végzett adománygyűjtés kapcsán állandó jelleggel kihelyezett berendezések (pl. asztalok, pultok) a közterület rendeltetéstől eltérő használatának minősíthetőek. Az ételosztás kapcsán
a közterületi rend megőrzése, valamint egyéb közterület-használati hozzájárulásokkal (pl. rendezvények) való
összhang megteremtése érdekében szükséges a nagy területeket igénybe vevő és sok embert megmozgató tevékenység hozzájáruláshoz kötése.
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A (2) bekezdés szerint szükséges továbbá az építési
reklámháló kihelyezések időbeli korlátozása. Az épületek állványokkal való eltakarása a felújítások érdekében
természetesen szükséges, de városképvédelmi szempontokból fővárosi érdek a munkák mielőbbi befejezése. Az
építési reklámhálók kihelyezése érdekében elnyújtott építési munkák visszaszorítására az építési reklámháló kihelyezések időtartamát a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy.
rendelettel összhangban indokolt szabályozni. Az építési reklámhálók közterület-használatának hosszabbítása
csak különösen indokolt esetben lehetséges, ha az épület
homlokzat felújításával indokolt okból nem megfelelően
haladtak pl. vis maior. Az elvégzett építési munkák igazolásával bírálható el a hosszabbítási kérelem. Az építési állványzatok fennmaradása természetesen az általános
szabályok szerint 9 hónapos időtartam után is lehetséges,
de már csak építési reklámháló nélkül.
A 9. §-hoz
Az (1) bekezdés tekintettel arra, hogy a hivatásos fényképezések megszervezése igényli, hogy a Fővárosi Önkormányzat rövid határidőn belül tudjon dönteni a kérelmek ügyében, főpolgármesteri hatáskört állapítja meg.
A (2) bekezdés a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság döntési jogkörét állapítja meg a III. kategóriás futóversenyeknél a II. kategóriásokéhoz hasonlóan
az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatához kötötten.
A 10. §-hoz
A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződések ügyfelek általi aláírásának időbeli korlátját, illetve ezzel kapcsolatos új kérelmek elbírálásának szabályait
állapítja meg, hiszen amíg nem záródik le egy ügy – nem
történik meg a szerződéskötés vagy a kérelem visszavonása –, addig az adott közterületet nem lehet más célra
hasznosítani.
A 11. §-hoz
Az (1) bekezdés pontosítja a közterületi kategóriákat.
A (2) bekezdés szerint a közterület-használati díjak átlagosan 4,2 %-kal, a tavalyi évi infláció mértékével emelkednek. Továbbá a fényképezés díjmegállapítása filmforgatással megegyező mértékben történik, az ételosztás,
adománygyűjtés, közterülettel műszaki-fizikai egységet képező közhasználatra átadott nem fővárosi önkormányzati tulajdonú terület közterület-használata pedig
díjmentes. Az építési reklámhálók díja 50%-kal emelkedik tekintettel arra, hogy az építési reklámhálók jogellenes közterület-használata után a cégek könnyedén kifizették a bizottságok által megállapított akár tízszeres

1232

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

díjat is, azaz a büntetéseknek semmiféle visszatartó ereje nem volt.
A (3) bekezdés új formátumú, könnyebben kezelhető
kérelemnyomtatványt vezet be, amelyen a technikai jellegű változtatásokon túl új elemként jelenik meg, hogy a
pavilon- és teraszkérelmeknél az FKF Zrt.-vel kötött szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételét igazoló szerződés becsatolása is kötelező a közterületek tisztasága megőrzésének előmozdítása érdekében.
A 12. §-hoz
Az 1 évet el nem érő időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel megszervezése igényli, hogy a Fővárosi Önkormányzat rövid határidőn belül
tudjon dönteni a kérelmek ügyében, ezért a rendelet főpolgármesteri hatáskört állapít meg.

A 13. §-hoz
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet, a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításait a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv.
Kgy. rendeletben szükséges átvezetni.
Az 14. §-hoz
E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásáról szól.



Továbbá a kiemelt fejlesztési területeket egyértelmű
rajzi melléklettel határozza meg.
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A 20/2010.(V. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete
1. számú melléklet a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK ÖVEZETI BESOROLÁSA
I. Fokozottan kiemelt fővárosi
közterületek
Margitsziget
Városliget
II. Kiemelt fővárosi közterületek
Alagút
Clark Ádám tér
Deák Ferenc utca
Döbrentei tér
Duna hidak
Duna-parti területek az Árpád-híd
és Lágymányosi-híd között
Felvonulási tér
Feneketlen-tavi park
Gellérthegy
Hajógyári-sziget
Hősök tere
Kossuth Lajos tér
Roosevelt tér
Szent Gellért tér
Szent István park
Tabán
Vérmező
Vörösmarty tér
III. Minősített fővárosi
közterületek
I. kerület
Alagút utca
Alkotás utca
Attila út
Fő utca
Hegyalja út
Krisztina körút
Lánchíd utca
Szarvas tér
Széna tér
II. kerület
Árpád fejedelem útja
Bem József tér
Budakeszi út
Fő utca
Germanus Gyula park
Hidegkúti út
Hűvösvölgyi út
Lajos utca
Margit körút
Moszkva tér
Széna tér
Szilágyi Erzsébet fasor
Tölgyfa utca
Zsigmond tér

III. kerület
Árpád fejedelem útja
Bécsi út
Flórián tér
Lajos utca
Pacsirtamező utca
Szentendrei út
Vörösvári út
IV. kerület
Árpád út
Váci út
V. kerület
Alkotmány utca
Bajcsy-Zsilinszky út
Deák Ferenc tér
Erzsébet tér
Ferenciek tere
Fővám tér
Jászai Mari tér
József Attila utca
Károly körút
Kossuth Lajos utca
Március 15. tér
Múzeum körút
Nyugati tér
Podmaniczky tér
Szabad sajtó út
Szent István körút
Vámház körút
VI. kerület
Andrássy út
Bajcsy-Zsilinszky út
Dózsa György út
Kodály körönd
Nyugati tér
Oktogon
Teréz körút
VII. kerület
Baross tér
Dózsa György út
Erzsébet körút
Károly körút
Rákóczi út
Thököly út
VIII. kerület
Baross utca
Baross tér
Blaha Lujza tér
Fiumei út

József körút
Hungária körút
Kerepesi út
Kőbányai út
Könyves Kálmán körút
Köztársaság tér
Múzeum körút
Nagyvárad tér
Orczy tér
Orczy út
Rákóczi út
Üllői út

XIII. kerület
Dózsa György út
Lehel tér
Nyugati tér
Róbert Károly körút
Szent István körút
Váci út

XI. kerület
Balatoni út
Bartók Béla út
Bocskai út
Budaörsi út
Fehérvári út
Hegyalja út
Irinyi József utca
Kosztolányi Dezső tér
Móricz Zsigmond körtér
Október 23. utca
Szerémi út
Villányi út

XIX. kerület
Üllői út

XIV. kerület
3. számú főközlekedési út
Dózsa György út
Hungária körút
Kerepesi út
IX. kerület
Kacsóh Pongrác út
5. számú főközlekedési út Nagy Lajos király útja
Boráros tér
Thököly út
Ferenc körút
XV. kerület
Kálvin tér
3. számú főközlekedési út
Könyves Kálmán körút
Rákos út
Lechner Ödön fasor
Szentmihályi út
Soroksári út
Üllői út
XVI. kerület
Vámház körút
Szabadföld út
Veres Péter út
X. kerület
Fehér út
XVII. kerület
Hungária körút
Ferihegyi út
Kerepesi út
Pesti út
Kőbányai út
Könyves Kálmán körút
XVIII. kerület
Népliget
Üllői út
Üllői út

XII. kerület
Alkotás utca
Budakeszi út
Istenhegyi út
Krisztina körút
Magyar jakobinusok tere
Szilágyi Erzsébet fasor
Városmajor

XX. kerület
Helsinki út
XXI. kerület
Kossuth Lajos utca
XXII. kerület
6. számú főközlekedési út
Kossuth Lajos utca
Mária Terézia utca
XXIII. kerület
Grassalkovich utca
Helsinki út
IV. Általános elbírálású
közterületek mindazok,
amelyek az I., II. és III.
övezeti kategóriákban
nem szerepelnek

1.

+ a 12 m² feletti részre

+ a 6 m² feletti részre

1 350 Ft/ m2/nap
170 Ft/ m2/nap
5 500 Ft/ m2/hó

2 600 Ft/ m2/nap
250 Ft/ m2/nap
7 600 Ft/ m2/hó

3 100 Ft/ m2/nap
350 Ft/ m2/nap
9 100 Ft/ m2/hó

1 450 Ft/ m2/nap

2 800 Ft/ m2/nap

3 300 Ft/ m2/nap

170 Ft/ m2/nap
470 Ft/ m2/nap

14 600 Ft/db/hó

8 200 Ft/ m2/hó

tiltott
900 Ft/ m2/nap

15 600 Ft/db/hó

18 700 Ft/db/hó

Ft/hó
Ft/ m2/hó
Ft/hó
Ft/ m2/hó
9 400 Ft/ m2/hó

34 800
300
36 600
200

5 200 Ft/ m2/hó
31 200 Ft/hó
600 Ft/ m2/hó

III. kat.
minősített

tiltott
1 100 Ft/ m2/nap

10 400 Ft/ m2/hó

Ft/hó
Ft/ m2/hó
Ft/hó
Ft/ m2/hó

12 500 Ft/ m2/hó

48 600
600
52 200
300
11 700 Ft/ m2/hó

Ft/hó
Ft/ m2/hó
Ft/hó
Ft/ m2/hó

7 000 Ft/ m2/hó
42 000 Ft/hó
1 100 Ft/ m2/hó

14 000 Ft/ m2/hó

57 600
700
61 800
400

8 300 Ft/ m2/hó
49 800 Ft/hó
1 300 Ft/ m2/hó

I. kat.
II. kat. kiemelt
fokozottan kiemelt
kiemelt
Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek

+ a 18 m² feletti részre
c. Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány
Levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv, virág
Pattogatott és főtt kukorica, sült gesztenye, vatta-cukor, iparilag
csomagolt pirított magok, csomagolt édesség, fagylalt, jégkrém,
léggömb, ásványvíz, üdítőital, kávé
Árusító és egyéb automata
d. Idényjellegű árusítás
Zöldség, gyümölcs
Fenyőfa
e. Alkalmi árusítás
Ünnepek előtti árusítás, vásár (pl.: Karácsony, Húsvét, Szt.
István-nap, Szilveszter stb.)
Zsűrizett népi iparművészeti, ill. nép-, ipar-, képző- és
fotóművészeti termékek vására
Heti vásár és piac
f. Mozgóárus 1 m2 –es területtel
Hírlap

18 m2 felett

b. Épület
12 m2– 18 m2

a. Pavilon
6 m2 – ig
6 m2 –12 m2

Közterület-foglalás célja

Ft/hó
Ft/ m2/hó
Ft/hó
Ft/ m2/hó

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

3 000 Ft/ m2/hó

100 Ft/ m2/nap

750 Ft/ m2/nap

730 Ft/ m2/nap

130 Ft/ m2/nap
230 Ft/ m2/nap

13 500 Ft/db/hó

5 800 Ft/ m2/hó

7 000 Ft/ m2/hó

21 600
200
22 800
100

3 300 Ft/ m2/hó
19 800 Ft/hó
300 Ft/ m2/hó

IV. kat.
általános elbírálású
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3.

2.

Állvány, építőanyag és törmelék tárolása, elkerített munkaterület,
daruzás, betonpumpa
Építési konténer elhelyezése
Védőtető reklám nélkül
Reklámhordozók felületek és árubemutatások
Óriásplakát 8 – 20 m²-ig normál
Óriásplakát 8 – 20 m²-ig megvilágított
Óriásplakát 8 – 20 m²-ig prizmás
Óriásplakát 20 m² felett normál
Óriásplakát 20 m² felett megvilágított
Óriásplakát 20 m² felett prizmás
Hirdetőoszlop, legfeljebb 2 m² méretű kis plakátozással normál
Hirdetőoszlop, legfeljebb 2 m² méretű kis plakátozással
megvilágított
Hirdetőoszlop, 2 m² méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű
plakátozással normál

k.
l.

h.
i.
j.

100-300 m2 között
300 m2 felett
Film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel
Portrérajzolás
Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvény
Termékbemutató, kiállítás, egyéb elkerített terület
Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató
tevékenység
Kivetítő- és videofal berendezés
Üzemanyagtöltő állomás

g. Vendéglátás
Előkert, terasz
Sörsátor 100 m² alatt

Közterület-foglalás célja

Ft/ m2/hó
Ft/ m2/hó
Ft/ m2/nap
Ft/nap

tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
10 900 Ft/db/hó
13 450 Ft/db/hó
17 100 Ft/db/hó

20 500 Ft/db/hó

2 200 Ft/db/nap
díjmentes

2 600 Ft/db/nap
díjmentes
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
13 100 Ft/db/hó
16 100 Ft/db/hó

210 Ft/ m2/nap

Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
12 000 Ft/db/hó

17 100
22 500
34 200
34 200
45 000
68 300
7 000
8 650

1 700 Ft/db/nap
díjmentes

170 Ft/ m2/nap

9 400 Ft/ m2/nap
3 000 Ft/ m2/hó

11 600 Ft/ m2/nap
14 000 Ft/ m2/nap
3 000 Ft/ m2/hó
3 500 Ft/ m2/hó
Építési-szerelési munkálatok
260 Ft/ m2/nap

1 900 Ft/ m2/nap
3 000 Ft/ m2/nap

Ft/ m2/hó
Ft/ m2/hó
Ft/ m2/nap
Ft/nap

1 800
1 000
800
1 900

3 000
1 300
1 600
3 000
Ft/ m2/hó
Ft/ m2/hó
Ft/ m2/nap
Ft/nap

4 500 Ft/ m2/hó
2 500 Ft/ m2/hó

III. kat.
minősített

6 700 Ft/ m2/hó
3 000 Ft/ m2/hó

II. kat. kiemelt
kiemelt

3 000 Ft/ m2/nap
3 300 Ft/ m2/nap

3 500 Ft/ m2/nap
4 000 Ft/ m2/nap

3 600
1 500
1 900
3 500

8 100 Ft/ m2/hó
3 600 Ft/ m2/hó

I. kat.
fokozottan kiemelt

Ft/ m2/hó
Ft/ m2/hó
Ft/ m2/nap
Ft/nap

Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
8 200 Ft/db/hó

13 500
17 100
22 500
27 100
34 200
45 000
4 700
5 500

1 200 Ft/db/nap
díjmentes

120 Ft/ m2/nap

7 000 Ft/ m2/nap
3 000 Ft/ m2/hó

900 Ft/ m2/nap
2 100 Ft/ m2/nap

1 400
900
300
1 000

2 300 Ft/ m2/hó
1 800 Ft/ m2/hó

IV. kat.
általános elbírálású
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4.

Ft/ db/hó
Ft/ db/hó
Ft/ db/hó
Ft/ db/hó
Ft/ m2/nap
Ft/ m2/nap
Ft/ m2/nap

17 100
8 700
3 700
17 100
150
12 900
400

Ft/ db/hó
Ft/ db/hó
Ft/ db/hó
Ft/ db/hó
Ft/ m2/nap
Ft/ m2/nap
Ft/ m2/nap

29 200 Ft/db/hó
300 Ft/ m2/hó
150 Ft/ m2/nap
2 500 Ft/ m2/nap
5 500 Ft/ db/hó
11 700 Ft/ m2/hó
11 600 Ft/ m2/hó
5 500 Ft/ m2/hó
800 Ft/ m2/hó
díjmentes
7 400 Ft/ db/hó
díjmentes

41 100 Ft/db/hó
34 300 Ft/db/hó
2
400 Ft/ m2/hó
500 Ft/ m /hó
150 Ft/ m2/nap
200 Ft/ m2/nap
3 500 Ft/ m2/nap
3 000 Ft/ m2/nap
13 100 Ft/ db/hó
10 900 Ft/ db/hó
2
15 700 Ft/ m2/hó
18 800 Ft/ m /hó
18 800 Ft/ m2/hó
15 700 Ft/ m2/hó
10 900 Ft/ m2/hó
13 100 Ft/ m2/hó
2
1 600 Ft/ m2/hó
1 900 Ft/ m /hó
díjmentes
díjmentes
13 100 Ft/ db/hó
10 900 Ft/ db/hó
díjmentes
díjmentes
Szórakoztató tevékenységek
900 Ft/ m2/nap
750 Ft/ m2/nap
20 500 Ft/ db/hó
17 100 Ft/ db/hó
1 100 Ft/ m2/hó
1 300 Ft/ m2/hó
20 500
10 300
4 400
20 500
200
15 500
450

23 400 Ft/ m2/hó

28 100 Ft/ m2/hó

33 800 Ft/ m2/hó

8 600
3 300
2 700
8 700
130
11 600
250

Ft/ db/hó
Ft/ db/hó
Ft/ db/hó
Ft/ db/hó
Ft/ m2/nap
Ft/ m2/nap
Ft/ m2/nap

250 Ft/ m2/nap
8 600 Ft/ db/hó
500 Ft/ m2/hó

15 600 Ft/ m2/hó

18 800 Ft/ m2/hó

22 500 Ft/ m2/hó

17 100 Ft/db/hó

III. kat.
minősített

21 700 Ft/db/hó

II. kat. kiemelt
kiemelt

26 000 Ft/db/hó

I. kat.
fokozottan kiemelt

4 700
2 800
1 400
4 700
100
10 400
120

Ft/ db/hó
Ft/ db/hó
Ft/ db/hó
Ft/ db/hó
Ft/ m2/nap
Ft/ m2/nap
Ft/ m2/nap

150 Ft/ m2/nap
4 700 Ft/ db/hó
300 Ft/ m2/hó

24 000 Ft/db/hó
200 Ft/ m2/hó
100 Ft/ m2/nap
2 100 Ft/ m2/nap
2 900 Ft/ db/hó
7 900 Ft/ m2/hó
7 900 Ft/ m2/hó
2 900 Ft/ m2/hó
700 Ft/ m2/hó
díjmentes
3 000 Ft/ db/hó
díjmentes

17 200 Ft/ m2/hó

11 500 Ft/ m2/hó

11 600 Ft/db/hó

IV. kat.
általános elbírálású
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Bringó-hintó
Sétatricikli
Roller
Elektromos miniautó
Hőlégballon fel- és leszálló hellyel
Tűzijáték
Légvár

Mutatványos
Lovasfogat
Pónilovaglás

Hirdetőoszlop, 2 m² méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű
plakátozással megvilágított
Reklámtábla (hirdetőtábla) talajon, oszlopon, építményen
Prizmás, mozgó hirdetési felületű reklámberendezés (hirdetés)
talajon, oszlopon, építményen
Üzemanyag-egységárat jelző berendezés
Építési reklám-háló
Vetített reklám
Vetítőberendezés
Zászló
Vitrin
Választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés
Árubemutató
Védőtető, előtető, napvédő ponyva reklámmal
Védőtető, előtető napvédő ponyva reklám nélkül
Köztéri óra reklámmal
Köztéri óra reklám nélkül

Közterület-foglalás célja
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Utcazenélés hangosító berendezéssel

Ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített
terület
Karitatív tevékenység, vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás
Kapcsolódó vendéglátó tevékenység
Kapcsolódó kereskedelmi tevékenység
Kapcsolódó szórakoztató tevékenység
Kapcsolódó reklám

3 100
5 200
12 500
5 200
3 100
12 500
5 200
6 300
14 600
33 500
14 600
6 300
35 500
14 600

–
–
–
–
–
15 000 Ft/ fm/hó
–
–
–
–
–
–
42 500 Ft/ fm/hó
–

Ft/ fm/hó
Ft/ fm/hó
Ft/ fm/hó
Ft/ fm/hó
Ft/ fm/hó
Ft/ fm/hó
Ft/ fm/hó

Ft/ fm/hó
Ft/ fm/hó
Ft/ fm/hó
Ft/ fm/hó
Ft/ fm/hó
Ft/ fm/hó
Ft/ fm/hó

230 Ft/ m2/nap

díjmentes
1 900 Ft/ m2/nap
1 100 Ft/ m2/nap
800 Ft/ m2/nap
6 700 Ft/ m2/nap

díjmentes
2 250 Ft/ m2/nap
1 300 Ft/ m2/nap
950 Ft/ m2/nap
8 000 Ft/ m2/nap
230 Ft/ m2/nap
Dunai rakparthasználat

130 Ft/ m2/nap

150 Ft/ m2/nap

I. kat.
II. kat. kiemelt
fokozottan kiemelt
kiemelt
Kulturális-, sport- és egyéb rendezvények

a. Közforgalmú
Városhatár–Árpád-híd
Árpád-híd–Margit-híd
Margit-híd–Szabadság-híd
Szabadság-híd–Lágymányosi-híd
Lágymányosi-híd–Városhatár
Margitsziget
Hajógyári-sziget
b. Nem közforgalmú (üzemi) állóhajó vagy úszó létesítmény
Városhatár–Árpád-híd
Árpád-híd–Margit-híd
Margit-híd–Szabadság-híd
Szabadság-híd–Lágymányosi-híd
Lágymányosi-híd–Városhatár
Margitsziget
Hajógyári-sziget

b.

a.

Közterület-foglalás célja

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

200 Ft/ m2/nap

díjmentes
1 700 Ft/ m2/nap
800 Ft/ m2/nap
700 Ft/ m2/nap
5 600 Ft/ m2/nap

110 Ft/ m2/nap

III. kat.
minősített

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

160 Ft/ m2/nap

díjmentes
1 400 Ft/ m2/nap
700 Ft/ m2/nap
500 Ft/ m2/nap
4 500 Ft/ m2/nap

100 Ft/ m2/nap

IV. kat.
általános elbírálású
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8.

7.

Ételosztás
Társadalmi szervezetek és alapítványok érdekében végzett
adománygyűjtés
Közterülettel műszaki-fizikai egységet képező közhasználatra
átadott nem fővárosi önkormányzati tulajdonú terület közterülethasználata
egyéb

Ideiglenes parkoló
Sportlétesítményeket kiszolgáló parkoló
Lakossági jellegű őrzött parkoló

Közterület-foglalás célja

I. kat.
fokozottan kiemelt
Autóparkolók
200 Ft/ m2/nap
200 Ft/ m2/hó
650 Ft/ m2/hó
Egyéb
120 Ft/ m2/nap
120 Ft/ m2/hó
400 Ft/ m2/hó

III. kat.
minősített

egyedi elbírálás alapján

díjmentes

díjmentes
díjmentes

170 Ft/ m2/nap
170 Ft/ m2/hó
550 Ft/ m2/hó

II. kat. kiemelt
kiemelt
100 Ft/ m2/nap
100 Ft/ m2/nap
300 Ft/ m2/hó

IV. kat.
általános elbírálású
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A 20/2010 (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete
3. számú melléklet a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
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Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Városháza tömb és környéke

M=1:4000

1.

A 20/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú melléklete
Kiegészítés a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletéhez

Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Városligeti Műjégpálya

M=1:4000

2.
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Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Közraktárak

M=1:4000

3.
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Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Óbudai Gázgyár

M=1:4000
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Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Erzsébet téri Gödör

M=1:4000

6.
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Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Kvassay úti áttörés térsége

M=1:4000

7.

1246
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2010. május 20.

Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Budapest Szíve

M=1:4000
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9.
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Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Gellérthegy és Citadella térsége

M=1:4000

10.
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Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Városliget

M=1:4000

11.
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Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Duna-part

M=1:10000
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15.
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17.
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Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Rudas Gyógyfürdő

M=1:4000

18.
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Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Király Gyógyfürdő

M=1:4000

19.
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Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Moszkva tér és térsége

M=1:4000
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Budapest Főváros Közgyűlésének
21/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét∗ képező
1:4000 méretarányú térkép az e rendelet mellékletében
foglaltaknak megfelelően módosul.
2. §
E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép
hatályba.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét
jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.
Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.
Részletes indokolás

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

Az 1. §-hoz

dr. Demszky Gábor s.k.
főpolgármester

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.
Az FSZKT tartalma a Budapest XI. kerület Kelenföld
–Tárnok vasútvonal területére vonatkozóan módosul a 2.
sz. mellékletnek megfelelően.



A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

* A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre.
A térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában. (Budapest V. ker. Bárczy István u. 1-3.)
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Budapest Főváros Közgyűlésének
22/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét∗ képező
1:4000 méretarányú térkép az e rendelet 1. és 2. számú
mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét
jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

2. §
E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép
hatályba.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.
Részletes indokolás

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

Az 1. §-hoz
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.
Az FSZKT tartalma a Budapest, XXII. kerület Anna
utca, Katona utca, Pék utca melletti területekre vonatkozó keretövezet módosítás a mellékleteknek megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével
összefüggésben a XXII. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás kerületi érdeket szolgál.



A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

* A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre.
A térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában. (Budapest V. ker. Bárczy István u. 1-3.)
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Budapest Főváros Közgyűlésének
23/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét∗ képező
1:4000 méretarányú térkép az e rendelet mellékletében
foglaltaknak megfelelően módosul.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét
jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

2. §
E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép
hatályba.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének
megfelelően történik.
Részletes indokolás

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

Az 1. § - hoz
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.
Az FSZKT tartalma – a Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc, Péterhalmi út 8. szám alatti, 145 200
helyrajzi számú területre vonatkozó keretövezet módosítás – a mellékletnek megfelelően módosul.



A 2. § - hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

* A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre.
A térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában. (Budapest V. ker. Bárczy István u. 1-3.)
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Budapest Főváros Közgyűlésének
24/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
INDOKOLÁS

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános indokolás
Egy gyermekvédelmi intézmény nevének változása
miatt szükséges az SZMSZ módosítása.

1 .§
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet
6. számú melléklete VII. Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság fejezet 2. cím Gyermekotthonok 21. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 21. Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis
Klára Gyermekotthona
1042 Budapest, Árpád út 199.”

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
szabályzatának módosítására azért van szükség, mert a
korábban Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis
Klára Gyermekotthona és Szakiskolában a közoktatási
feladat megszűnt, ezért az intézmény nevéből kimarad a
szakiskolára utalás.

2.§
A 2. §-hoz
A rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba.
A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

dr. Tiba Zsolt s. k
főjegyző



dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
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25/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről
szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Dózsa György út 47/A. 229 540
= VI. utca 2.

lakóépület
XX. század eleje

Dózsa György út 49/B. 229 543
= VII. utca 1.

lakóépület
XX. század eleje

1. §

Dózsa György út 96.

230 616

(1) Az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletének II. kerület 1.
Épületek, építmények pontja az alábbi szövegrésszel
egészül ki:

rk. templom
Irsy László,
KismartyLechner Jenő
1933.

Fehérhegy utca 27.

223 767

lakóépület
XIX-XX. század
fordulója

Háros utca 3.

232 016/3 víztorony
XX. század első
fele

Hűség utca 9.

228 402/1 lakóépület
XX. század eleje

II. utca 16.

229 378

lakóépület
XX. század eleje

Jókai Mór utca 35.

228 171

tűzoltósági
torony
XX. század első
fele

Kossuth Lajos utca 54.

223 814

lakóépület
XX. század eleje

Kölcsey utca 2.
= Kálváriahegy utca 1.

223 724

lakóépület
XIX. század
második fele

Kölcsey utca 4.

223 725

lakóépület
XIX. század vége

Lánc utca 4.
= Tóth József
utca 61/B.

223 965

lakóépület

Nagytétényi út 22.

224 917

pestiskápolna
XVIII.
századközepe

Nagytétényi út 64.

224 771

borkatakomba
1902.

Budapest Főváros Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 63/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati
rendeletet alkotja.

„Áfonya utca 10.

Cimbalom utca 13.

15 344

15 356

lakóépület
Rácz György
1941-1942.
lakóépület
Rácz György
1942-1943.”

(2) A Rendelet mellékletének XI. kerület 1. Épületek,
építmények pontja az alábbi szövegrésszel egészül
ki:
„Alabástrom utca 13-15.

44 384

középület”

(3) A Rendelet mellékletének XIII. kerület 1. Épületek,
építmények pontja az alábbi szövegrésszel egészül
ki:
„Lehel tér

28 222/4 rk. templom
Möller István,
1933.”

(4) A Rendelet mellékletének XXII. kerület 1. Épületek, építmények pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„Anna utca 15.

220 651/3 középület
XX. század eleje

Bajcsy-Zsilinszky
utca 20/B
= Sárgabarack utca 17.

228 558

rk. templom
Gerstner Károly,
1912.

Budafok Belváros
vasútállomás

224 930

állomásépület
XIX. század
második fele

2010. május 20.
Nagytétényi út 72.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
224 670/1 egykori
„Erzsébet
Szálló”
XX. század eleje

Nagytétényi út állomásépület
Hárosi Vasútállomás
XIX. század vége
Rákóczi út 2.

228 881/2 egykori
„Josipovich
kúria”
1830 körül

Sörház utca 5.

224 779

lakóépület
XIX-XX. század
fordulója

Tóth József utca 41.

224 878

lakóépület
XIX. század vége

Villa utca 10-12.
= Méz utca 8-10.

224 760/1 lakóépület
XX. század
eleje”
2. §

E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép
hatályba.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k
főpolgármester

1265
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
63/A. § a) pontja a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe utalja a főváros városképe, történelme szempontjából
meghatározó épített környezetnek a Közgyűlés rendelete szerinti védelmét.
A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Közgyűlés az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendeletét,
amely részletesen meghatározza a helyi védettséggel
kapcsolatos szabályokat, melynek 4. § (1) bekezdése értelmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak
megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az idézett közgyűlési rendelet 4. § (1) bekezdés értelmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak
megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.
A jogbiztonság és a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében mondja ki a rendelet, hogy a most védettség alá
kerülő épületek, épületegyüttes adataival az alaprendelet
mellékletét képező jegyzéket ki kell egészíteni.
A 2. §-hoz



A rendelet hatályba lépésének időpontját a kihirdetést
követő hónap első napjában célszerű megállapítani
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Budapest Főváros Közgyűlésének
26/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről
szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 63/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati
rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) mellékletének V. kerület 1. Épületek, építmények pontjából az alábbi szövegrész hatályát veszti:
„Bécsi utca 10.
24437 Fischer-üzletház
=Harmincad utca 3.
Kármán Géza Aladár
és Ullmann Gyula,
1909–1912.”

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
63/A. § a) pontja a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe utalja a főváros városképe, történelme szempontjából
meghatározó épített környezetnek a Közgyűlés rendelete szerinti védelmét.
A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Közgyűlés az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendeletét,
amely részletesen meghatározza a helyi védettséggel
kapcsolatos szabályokat, melynek 4. § (1) bekezdése értelmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak
megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.
Részletes indokolás

2. §

Az 1. §-hoz

E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép
hatályba.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

Az idézett közgyűlési rendelet 4. § (1) bekezdés értelmében a helyi védettség megszüntetéséről a Közgyűlés
rendelettel dönt.
A jogbiztonság és a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében mondja ki a rendelet, hogy a most védettségét
vesztő épület adatait az alaprendelet mellékletét képező
jegyzékből törölni kell.



A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontját a kihirdetést
követő hónap első napjában célszerű megállapítani.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
27/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása
alapján a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi
Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) civil szervezet, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján, olyan jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, társadalmi szövetség, ahonnan kivételt képeznek a pártok,
a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti
szervezetek, a biztosító egyesületek, az ipartestületek, a terméktanácsok, az egyházak, valamint a
jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek közössége, továbbá e rendelet tekintetében civil szervezet – a Polgári Törvénykönyv szabályai
alapján – az alapítvány is, kivéve a közalapítványt
és a pártalapítványt;”
(2) A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) A pályázó szervezet működése, a projekt közvetett
költségei a Környezetvédelmi Alapból nem támogathatók (így a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai), a támogatás összege nem fordítható
adó, illeték vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.”
2. §

„(4) A pályázó szervezet a pályázat benyújtásával egyidejűleg a tervezett költségek 25%-ának bankszámláján
való rendelkezésre állását bankszámlakivonattal bizonyítja. Más szervezettől kapott, szerződéssel igazolt támogatás
az önrészbe beszámítható.”
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép
hatályba.
(2) A Rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja hatályát
veszti.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendelet megalkotása óta eltelt év gyakorlati tapasztalatai, a Fővárosi Civil rendelettel való összhang biztosítása érdekében a rendelet módosítása indokolttá vált.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Fővárosi Civil rendelettel való összhang biztosítása érdekében a rendelet civil szervezet fogalmát harmonizálja.

A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Bizottság a pályázat nyertesével támogatási
szerződést köt, továbbá jogosult a pályázati cél megvalósulását ellenőriztetni. A támogatási szerződés éven túli
kötelezettségvállalást – a támogatási szerződés megkötését követő naptári év végéig terjedően – tartalmazhat.”
3. §
(1) A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(3) A nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 75%-a lehet.”

A 2. §-hoz
A támogatási szerződések éven túli áthúzódásának lehetőségét biztosítja.
A 3. §-hoz
A nyújtható támogatás mértékének felemelése a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság javaslatára.
Az 4. §-hoz



(2) A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

Az első bekezdés rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A második bekezdés hatályon kívül helyezi a 9. §
(1) bekezdés b) pontját, ami beépült ugyanezen bekezdés a) pontjába.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
28/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) 56. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
„k) a bizottság üléséről készített szó szerinti jegyzőkönyv elkészíttetésének költsége”
2. §
Az SZMSZ 1. számú melléklet „A Közgyűlés önként
vállalt önkormányzati feladatai” 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A fővárosi romák esélyegyenlőségének, felzárkóztatásának segítése, kulturális értékeinek megőrzése a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ fenntartásával.”
3. §
Az SZMSZ 3. számú melléklete „A minősített szavazattöbbséget igénylő kérdések jegyzéke” a következő új,
27. ponttal egészül ki:
„27. bármely jogszabály alapján a Közgyűlés hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, kijelölés, delegálás, kiválasztás, felkérés”
4. §
Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság” cím 16. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„16. Előzetesen véleményezi a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ szakmai programját.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 102. § (2) f)”
5. §
Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Kulturális Bizottság” cím a következő új, 21. ponttal egészül ki:

„21. Előzetesen véleményezi a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ szakmai programját.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 102. § (2) f)”
6. §
(1) Az SZMSZ 5. sz. melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” cím 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. Jóváhagyja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó intézmények pedagógiai programját,
szervezeti és működési szabályzatát, intézményi minőségirányítási programját, valamint házirendjét.
1993. évi LXXIX. tv. 40. § (3), (9)-(10), 102. § (2) f)”
(2) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”
fejezet „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” cím 43.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. Jóváhagyja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ szakmai programját az Esélyegyenlőségi,
Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság és a Kulturális Bizottság előzetes véleményének kikérésével.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 102. § (2) f)”
(3) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” cím a következő 46., 47. pontokkal egészül ki:
„46. Jóváhagyja a közoktatási feladatkörben eljáró
oktatási hivatal felhívása alapján, az iskola igazgatója
által készített intézkedési tervet, amennyiben az iskolában folyó pedagógiai tevékenység a közoktatás országos
mérés, értékelés eredményei szerint nem érte el az oktatásért felelős miniszter által jogszabályban meghatározott minimumot.
3/2002. (II. 15.) OM rendelet 7. § (2) a)
1993. LXXIX. törvény 99. § (7)
47. Intézkedési tervet készít, amennyiben valamely fővárosi fenntartású iskola a közoktatási feladatkörben eljáró oktatási hivatal felhívását követő harmadik évi közoktatás országos mérés, értékelés eredménye szerint az
iskola ismét nem éri el az oktatásért felelős miniszter által jogszabályban meghatározott minimumot.
3/2002. (II. 15.) OM rendelet 7. § (2) a)
1993. LXXIX. törvény 99. § (7)”
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7. §

Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság” cím a következő 16. ponttal egészül ki:
„16. Hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő zöldfelületek kivételével, a fenntartásában, használatában lévő zöldfelületeken: a fásított
köztereken, közkertekben, közparkokban, városi parkokban, közterületi zöldfelületeken, sétányokon, játszótereken, sporttereken található, az utcai fasorokat alkotó és
az utcai fasorokban található fás szárú növények kivágásához.
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) b)”
8. §
Az SZMSZ 6. számú melléklet VII. fejezet Oktatási
és Ifjúságpolitikai Bizottság 20. cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. cím Általános Művelődési Központ
Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
Budapest VIII., Szentkirályi utca 7.”
9. §
Az SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyűlés által a
főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” című
fejezet „VI. Kultúra, Nevelés, Oktatás és Gyermekvédelem” cím a következő 26-28. pontokkal egészül ki:
„26. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal jelzése esetén az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság egyidejű értesítése mellett felhívja az iskola igazgatóját, hogy készítsen intézkedési tervet, amennyiben az
iskolában folyó pedagógiai tevékenység a közoktatás országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el az
oktatásért felelős miniszter által jogszabályban meghatározott minimumot.
3/2002. (II. 15.) OM rendelet 7. § (2) a)
1993. LXXIX. törvény 99.§ (7)
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ruházások támogatására kiírt pályázatokon elnyert fejlesztési támogatás továbbadásáról szóló megállapodást
a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó, a pályázattal érintett intézményekkel.
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 14. §. (1), 29. § (4)”
10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 6. számú melléklet II.
fejezet Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság cím 3. pontja.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az
SZMSZ 2. számú melléklete „Az előterjesztések rendje
és a rendeletalkotás általános szabályai” II. A rendeletalkotás szabályai fejezet 5. a) és b) pontjai helyébe a következő a), b) pontok lépnek:
„a) Jelölését a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII. 14.) IRM rendelet 9. § (4) bekezdésében, 1014. §-ai szerint kell végezni. [Például: Budapest
Főváros Közgyűlésének 2/1991. (II. 25.) önkormányzati rendelete a ...-ról. Rövidítve: 2/1991. (II.
25.) Főv. Kgy. r. Az évszám után zárójelben szereplő dátum a kihirdetés időpontja, mely a Fővárosi
Közlönyben való megjelenésre utal.]
b) A rendelet hatálybalépésének időpontjáról a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.)
IRM rendelet 80. §-a alapján úgy kell rendelkezni, hogy az a kihirdetést követő meghatározott napon – mely napot célszerű konkrétan megjelölni –
lépjen hatályba. A dátum alatt a főpolgármester
és a főjegyző aláírása szerepel [Ötv. 16. § (3) bekezdés].”
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az
SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a
bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Valamenynyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” fejezete,
az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelettel beillesztett, 13. pontjának számozása 14. pontra változik.

27. Megköti a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész
decentralizált regionális keretének felhasználására, a
szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására kiírt pályázatok elnyerése esetén a pályázati kiírás alapján kötendő támogatási szerződéseket.
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 29. § (1)

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az
SZMSZ 5. számú melléklete II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet
„Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság címe, a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 59/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelettel beillesztett,
67. pontjának számozása 73. pontra változik.

28. Megköti a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész
decentralizált regionális keretének felhasználására, a
szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló be-

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
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INDOKOLÁS

Az 5. §-hoz

Általános indokolás

A Kulturális Bizottság hatáskörét indokolt kiegészíteni a Központ szakmai programja előzetes véleményezésének jogával, mert a Központ kulturális intézményként
is működik.

Budapest Főváros Közgyűlése 489/2009. (IV. 30.) határozatával döntött arról, hogy létre kívánja hozni a Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény és a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano
Kher fővárosi fenntartású intézmények jogutódjaként a
Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központot. Ennek megfelelően a Közgyűlés az 1985/2009. (XI. 26.)
Főv. Kgy. határozatával 2009. december 31-ével a Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézményt és a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano
Kher-t jogutóddal megszüntette. Ezzel egyidejűleg az
1986/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatában 2010. január 1-jével megalapította a Fővárosi Roma Oktatási és
Kulturális Központot (a továbbiakban: Központ) az előző két intézmény általános jogutódjaként. Ezen döntések
szükségessé teszik az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek módosítását.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Több állandó bizottság részéről merült fel igényként,
hogy az üléseikről szószerinti jegyzőkönyvek szülessenek. Ennek biztosítása érdekében szükséges a bizottságok költségkeretének felhasználására vonatkozó szabályok módosítása.
A 2. §-hoz
A javaslat a Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatai 6. pontját módosítja a Központ megalapítása
miatt megváltozott feladatok tekintetében.
A 3. §-hoz

A 6. §-hoz
(1) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságra átruházott hatáskört pontosítja a Központ megalapítása miatt.
(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
szerint rendszeresen mérni, értékelni kell a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet.
Az értékelés eredményétől függően a fenntartónak feladatokat, hatásköröket állapít meg. E feladatok, hatáskörök átruházása célszerű a Közgyűlés tehermentesítése érdekében.
A 7. §-hoz
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint a közterületeken lévő fás szárú növény kivágását az illetékes jegyző
engedélyezi. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia
kell az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultnak a kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát. A zöldterületi közszolgáltatás címzettje a Fővárosi Önkormányzat,
így ennél fogva a megkívánt hozzájáruló nyilatkozat
megtételére is ő jogosult. A Közgyűlés tehermentesítése érdekében indokolt a hatáskör átruházása a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságra.
A 8. §-hoz
Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság illetékességébe tartozó intézmények listáját pontosítja a Központ
megalapítása miatt.
A 9. §-hoz

Az egységes, jogbiztonságot jelentő jogalkalmazás
biztosítására, indokolt az SZMSZ minősített szavazattöbbséget igénylő jegyzékének kiegészítése, mely szerint
abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés valamely személy választásáról, kinevezéséről, megbízásáról, kijelöléséről, delegálásáról, kiválasztásáról, felkéréséről dönt,
akkor minden esetben minősített szavazattöbbség szükséges.
A 4. §-hoz
Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskört pontosítja a Központ megalapítása miatt.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint rendszeresen mérni, értékelni kell a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet. Az
értékelés eredményétől függően a fenntartónak feladatokat, hatásköröket állapít meg. E feladatok, hatáskörök
átruházása célszerű a Közgyűlés tehermentesítése érdekében.
A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész keretének felhasználására biztosított rendkívül rövid határidőre tekintettel, valamint a Közgyűlés tehermentesítése érdekében,
javasolt a támogatási szerződések, illetőleg a fejlesztési
támogatások továbbadásáról szóló megállapodások megkötésének hatáskörét a főpolgármesterre ruházni.
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A 10. §-hoz

(1) A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik
(2) A Központ az oktatási ágazathoz történő átcsoportosítása miatt hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
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(3) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.
14.) IRM rendelet hatályon kívül helyezte a jogszabályszerkesztésről szóló 12/1987. (XII. 29.) IM rendeletet,
ezért szükségessé vált a hatályos rendeletre történő utalás átvezetése.



(4), (5) Az SZMSZ technikai jellegű pontosítását tartalmazza.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
29/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről
szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 100/D. § (6) bekezdésében, továbbá az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 167. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 100/D. §
(6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. §
Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy.
rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzati biztos kirendeléséről – a
Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben – a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az általa kiírt pályázati felhívás alapján a 3. számú melléklet szerinti pályázati eljárás alkalmazásával jogosult dönteni, ezt követően
a kirendelt önkormányzati biztost a főpolgármester bízza meg.”
2. §
Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy.
rendelet e rendelet 1. számú mellékletével egészül ki.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép
hatályba.
(2) E Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének
rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet
a) 3. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„Önkormányzati biztos kirendelésére az Ámr.
164. § (7) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi feltételek alkalmazásával kerülhet sor.”

b) 3. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„Az önkormányzati biztos kirendelése során az
Ámr. 164. § (4) bekezdésében foglalt előfeltételeket kell érvényesíteni.”
c) 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés:
„Az önkormányzati biztos díjazásának tekintetében az Ámr. 166. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.”
d) 4. § (4) bekezdésében foglalt „az Ámr. 151. § (2)
bekezdés f) pontja alapján” szövegrész helyébe
„az Ámr. 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján”
szöveg lép.
e) 4. § (5) bekezdésében foglalt „az Ámr. 150. §
(7) bekezdésében foglalt” szövegrész helyébe „az
Ámr. 164. § (7) bekezdésében foglalt” szöveg lép.
f) 5. § (2) bekezdésében foglalt „az Ámr. 151. § (1)
bekezdésében foglaltakat” szövegrész helyébe „az
Ámr. 165. § (1) bekezdésében foglaltakat” szöveg
lép.
g) 5. § (3) bekezdésében foglalt „az Ámr. 151. §
(2)-(5) bekezdéseire” szövegrész helyébe „az Ámr.
165. § (2)-(5) bekezdéseire” szöveg lép.
h) 7. § (1) bekezdés első mondatában foglalt „az Ámr.
151. § (1)-(5), (7) bekezdéseiben foglalt” szövegrész helyébe „az Ámr. 165. § (1)-(5), (7) bekezdéseiben foglalt” szöveg, 7. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában foglalt „az Ámr. 151. § (2)-(3) bekezdéseiben” szövegrészek helyébe „az Ámr. 165. § (2)(3) bekezdéseiben” szöveg, 7. § (1) bekezdés d)
pontjában „az Ámr. 151. § (2) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe „az Ámr. 165. § (2) bekezdés c) pontjában” szöveg lép.
i) 8. § (3) bekezdés „az Ámr. 151. § (3) bekezdés g)
pontjában” szövegrész helyébe „az Ámr. 165. § (3)
bekezdés h) pontjában” szöveg lép.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
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INDOKOLÁS

A 2. §-hoz

Általános indokolás

A Rendeletnek a módosítással beiktatott új 3. számú
melléklete tartalmazza az önkormányzati biztos kirendelésének eljárási szabályait, az önkormányzati biztosnak
jelölhető személyek és gazdasági társaságok pályázat útján történő kiválasztásának rendjét.

Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) a 16/2010. (IV.14.)
számú Főv. Kgy. rendelettel módosításra került. Ennek
következtében az önkormányzati biztos kirendelésének
eljárására vonatkozó szabályok a rendeletből kikerültek.
Ezt a hiányt pótolja a Rendelet új melléklete.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó hatáskör telepítéséről rendelkezik.

A 3. §-hoz
E rendelet hatálybalépéséről, valamit a Rendelet és
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) Korm. rendelet közötti összhang megteremtéséről rendelkezik.
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1. számú melléklet a 29/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
3. számú melléklet a 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati biztos kirendelésének eljárási szabályai
Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjét a 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza. A rendelet végrehajtásával kapcsolatos
részletes eljárási előírásokat az alábbiak tartalmazzák:

a)
b)

I.
c)
1. Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeket,
illetve gazdasági társaságokat a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság nyilvános pályázat alapján választja ki. A pályázati felhívást legalább két országos
napilapban, továbbá a Fővárosi Önkormányzat honlapján kell közzétenni.

d)

e)
2. A pályázati felhívásnak (hirdetménynek) tartalmaznia kell:
a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét,
b) a pályázat célját, az önkormányzati biztos feladatával kapcsolatos leglényegesebb információkat,
c) az önkormányzati biztosi névjegyzékbe való felvétel jogszabályi és speciális feltételeit,
d) az ajánlatok benyújtásának idejét és bontásának
helyét, módját és pontos időpontját,
e) az ajánlathoz csatolandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat, a hiánypótlás feltételeit,
f) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az
esetleges további információszerzés helyének és
idejének megjelölését,
g) az ajánlatot tett ajánlattevővel való szerződéskötés feltételeit.
3. Gazdasági társaság pályázó esetén az alábbi adatok
rendelkezésre bocsátásának előírása szükséges a pályázati felhívásban:
– cég neve,
– székhelye,
– az alapítás időpontja,
– tevékenységi köre,
– a jegyzett, illetve saját tőke nagysága,
– az alkalmazotti létszám, szakember állomány,
– a vezető tisztségviselők és a magasabb vezető állású dolgozók fontosabb személyi és szakmai adatai, valamint gazdasági társaság megbízásakor eljáró természetes személy megnevezése,
– a cég üzleti tevékenységének adatokkal alátámasztott leírása.
4. A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó részletes
és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát különösen:

f)
g)
h)

i)

pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról,
a felhívásban meghatározott feladatok ellátása érdekében az önkormányzati biztosnak való kijelölés esetén a feladatok ellátására vonatkozó kötelezettségvállalásról,
a pályázatban közölt adatokban való változás 30
napon belüli közlésének kötelezettségéről,
kijelölése esetére szakértő bevonásának szükségességéről, vagy ha saját szervezete teremti meg
az önkormányzati biztosi feladatok ellátásával
kapcsolatos szakmai feltételeket, akkor ezen körülményről,
a felsőfokú pénzügyi és számviteli iskolai végzettségről és a költségvetési gyakorlatról, annak igazolása mellett,
arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene
csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban,
arról, hogy egy évnél régebben lejárt adó-, illeték-, társadalombiztosítási járulék tartozása nem
áll fenn,
az egészségügyi ágazat területére vonatkozóan
csatolni kell fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézménynél végzett 1 fő önkormányzati biztosi vagy
kincstári biztosi tevékenységet és 1 fő pénzügyi átvilágítási tevékenység igazolását,
minden olyan kérdésről, melyről a pályázati felhívás szerint a pályázó nyilatkozni köteles.

5. A pályázatokat zárt borítékban, hivatalos cégszerű
aláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel
személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani, illetve a megjelölt időpontra beérkezően postán
megküldeni.
6. A benyújtott pályázatok tartalmát legalább a pályázat
lezárásáig titkosan kell kezelni.
7. A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által kijelölt, illetve felkért személyek jelenlétében nyilvánosan történik, melyen a pályázók képviselői jelen lehetnek.
A pályázó vagy meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni
képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
8. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet kell felvenni,
melynek az alábbiakat tartalmaznia kell:

2010. május 20.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

– felvételének helyét, idejét,
– jelenlévők megnevezését,
– a határidőben és a határidőn túl benyújtott pályázatok számát,
– a határidőn belül benyújtott pályázatok alapján a
pályázók megnevezését, a felhívásban kért nyilatkozatok, dokumentumok felsorolását vagy hiányát,
– az észlelt hiányosságokat, érvénytelenségi okokat,
– a bontásnál elhangzott esetleges észrevételeket és
egyéb, a pályázatok elbírálása szempontjából lényeges körülményeket,
– a jegyzőkönyv készítőjének és a hitelesítőjének
aláírását.
9. Érvénytelen a pályázat, ha késedelmesen nyújtották
be, a hiánypótlásra való felszólításban megjelölt határidőig a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően
teljesítették, továbbá ha a pályázat nem felel meg a
pályázati felhívásban, a jogszabályokban, valamint e
rendeletben foglalt egyéb feltételeknek.
II.
1. A pályázati felhívásra határidőben benyújtott pályázatokat az elbírálásra jogosult Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által kijelölt ad hoc bizottság elé
kell terjeszteni.
2. Ha a felhívás másként nem rendelkezik, a pályázatokat a pályázatok bontását követő 10 munkanapon belül kell elbírálni. Az elbírálási határidőt a Pénzügyi
és Közbeszerzési Bizottság egyoldalú nyilatkozattal
meghosszabbíthatja. Az ajánlatok elbírálására nyitva
álló határidő meghosszabbítás esetén sem lehet több
20 munkanapnál. Az elbírálás eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatni kell.
3. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a pályázatoknak az ad hoc bizottság által történt értékelése
eredményeképpen önkormányzati biztosnak jelölhető személyek, vagy gazdasági társaságok listáját jóváhagyja, amit a Fővárosi Közlöny soron következő
számában közzé kell tenni.
4. A Fővárosi Közlönyben közzétett névjegyzéket minden év március 31-ig felül kell vizsgálni az önkormányzati biztosokra vonatkozó jogszabályi feltételek
és a névjegyzékben szereplő magánszemélyek, gazdálkodó szervek nyilatkozatai alapján.

letve ha már nem felelnek meg a jogszabályi feltételeknek. A névjegyzékből való törlésről a Pénzügyi
és Közbeszerzési Bizottság dönt, amit a legközelebb
megjelenő Fővárosi Közlönyben közzé kell tenni.
6. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a névjegyzék kiegészítése érdekében pályázati felhívást tehet
közzé.
7. Az aktualizált névjegyzéket a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság évenként jóváhagyja.
III.
1. Az önkormányzati biztos kirendelésének felmerülése esetén a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság – a
névjegyzékbe felvett magánszemélyek vagy gazdálkodó szervek közül – az alábbi 2–3. pontok figyelembevételével önkormányzati biztost jelöl ki.
2. a) A névjegyzékből történő kiválasztáshoz az érintett ágazatban igazoltan gyakorlattal rendelkező személyektől, illetve gazdasági társaságoktól
ajánlatot kell kérni. A felkéréshez csatolni kell
az adott intézet gazdasági helyzetére vonatkozó
adatokat.
b) Az ajánlatokat legkésőbb a felkérés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kell a felkérésben megjelölt helyre benyújtani.
c) Önkormányzati biztosnak kijelölt személyt, illetve gazdasági társaságot az összességében legkedvezőbb ajánlattevők közül kell kiválasztani. Ennek szempontjai:
– a feladat megkezdésének időpontja, illetve
időtartama,
– a rendelkezésre állás mértéke napi, illetve
heti óraszám,
– ajánlati ár,
– az ajánlat szakmai minősége a pályázatban
benyújtott program alapján.
3. Kivételes esetben a Fővárosi Közlönyben közzétett
névjegyzékben nem szereplő személy, (illetve gazdálkodó szerv) is kijelölhető, ha megfelel a jogszabályi feltételeknek, és a névjegyzékben szereplők közül a kijelölés összeférhetetlenség és/vagy szakirányú
gyakorlat hiánya okán nem biztosítható.
IV.



5. A névjegyzékből törölni kell a magánszemélyeket, illetve gazdálkodó szerveket nyilatkozatuk alapján, il-
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Minden egyéb, e mellékletben nem szabályozott kérdésben a 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
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