1672

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2021. december 22.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
2021. december 22.

LXXI. évfolyam

32. szám

TA R TA L O M J E G Y Z É K
I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkor
mányzata 2022. évi összevont költségvetéséről ....................................................................................................................................1674
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 44/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest
főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen
járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, és a Budapest Főváros Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2021. (V. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról . ................................................................................................................................................1751
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 45/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a Budapest helyi jelentőségű vé
dett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról . .............................................................1752

s
s
II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének normatív határozatai
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 3/2021. (XII. 22.) határozata az eseti bizottság mint vizsgálóbizottság felállí
tásáról szóló 2/2021. (XI. 26.) normatív határozat módosításáról ........................................................................................................1763

III. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének normatív utasításai
– Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 25/2021. (XII. 22.) utasítása a főpolgármester hatáskörébe tartozó egyes
ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 27/2020. (XI. 5.) főpolgármesteri utasítás módosításáról . ..............................................1764
– Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 26/2021. (XII. 22.) utasítása az önkormányzati döntések megjelöléséről,
a Fővárosi Közgyűlés és annak bizottságai jegyzőkönyve elkészítéséről, valamint a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás módosításáról.............................................1766
– Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 27/2021. (XII. 22.) utasítása Budapest Főváros Önkormányzata repre
zentációs kiadásainak felosztásáról, azok teljesítése és elszámolása különös szabályairól, valamint a Budapest Főváros Önkor
mányzata nevében történő ajándékozás szabályairól ............................................................................................................................1770

s

2021. december 22.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1673

IV. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének normatív utasításai

s
s

– Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének 23/2021. (XII. 22.) utasítása a Főpolgármesteri Hivatal reprezentációs kiadásai
felosztásáról, azok teljesítése és elszámolása különös szabályairól .....................................................................................................1774

V. rész

Közlemények

– Tájékoztató közterület-elnevezésekről és közterület-elnevezések megszűnéséről...............................................................................1778

1674

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2021. december 22.

I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről
Budapest Főváros Közgyűlése
az 1–2. §, a 3. § (4)–(6) bekezdése és az 5–32. § tekin
tetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptör
vény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
a 3. § (1)–(3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogal
kotói hatáskörében és a Magyarország 2022. évi közpon
ti költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez
désében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 93. § (2) bekezdésében és 232/A. §-ában megha
tározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
ELSŐ RÉSZ
Budapest Főváros Önkormányzat irányítása
alá tartozó költségvetési szervek és a
Főpolgármesteri Hivatal, valamint a Budapest
Főváros Önkormányzat által ellátott – fővárosi
önkormányzati költségvetési szervekhez nem sorolt –
egyes feladatcsoportok 2022. évi költségvetése
I. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzat irányítása
alá tartozó költségvetési szervek és a
Főpolgármesteri Hivatal, valamint a Budapest
Főváros Önkormányzat által ellátott – fővárosi
önkormányzati költségvetési szervekhez nem sorolt
– egyes feladatcsoportok 2022. évi költségvetése,
kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány
mértéke és finanszírozásának módja
1. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege,
a hiány mértéke és finanszírozásának módja
1. §
(1) Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése
(a továbbiakban: Közgyűlés) a Budapest Főváros Önkor
mányzata 2022. évi összevont költségvetésének (a továb
biakban: költségvetés)
a) költségvetési működési bevételeit
267 182 499 ezer Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait
294 682 197 ezer Ft-ban,
c) költségvetési működési egyenlegét
–27 499 698 ezer Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit
29 941 660 ezer Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait
116 070 021 ezer Ft-ban,
f) költségvetési felhalmozási egyenlegét
–86 128 361 ezer Ft-ban,
g) költségvetési bevételeit
297 124 159 ezer Ft-ban,
h) költségvetési kiadásait
410 752 218 ezer Ft-ban,
i) költségvetési egyenlegét –113 628 059 ezer Ft-ban,
j) finanszírozási bevételeit
119 722 096 ezer Ft-ban,
k) finanszírozási kiadásait
6 094 037 ezer Ft-ban,
l) finanszírozási egyenlegét 113 628 059 ezer Ft-ban,
m)bevételi főösszegét
416 846 255 ezer Ft-ban,
n) kiadási főösszegét
416 846 255 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdés i) pontja szerinti költségvetési
bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, amely
teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségveté
si egyenlege:
a) 0 ezer Ft összeget az előző évek maradványának
igénybevételével kell finanszírozni,
b) 55 000 000 ezer Ft összeget betétek bevételeiből kell
finanszírozni,
c) 32 422 773 ezer Ft összeget a 2022-ben lehívni terve
zett hitelszerződések alapján kell finanszírozni,
d) 32 299 323 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok be
vételeiből kell finanszírozni,
e) 6 094 037 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira
kell fordítani.
(3) Az 1. § (1) bekezdés j) és k) pontja szerinti finan
szírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmaz
zák a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek
folyósított irányítószervi támogatás halmozódásának ki
szűrését –46 523 915 ezer Ft összegben.
2. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai és
engedélyezett létszámkeretek
2. §
(1) Az 1. § (1) bekezdés m) és n) pontja szerinti bevé
teli és kiadási főösszegeknek fejezetek, címek, feladatok
szerinti részletezését és Budapest Főváros Önkormány
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zata és annak irányítása alá tartozó költségvetési intéz
mények (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költ
ségvetési intézmények) és a Főpolgármesteri Hivatal (a
fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a
Főpolgármesteri Hivatal a továbbiakban együtt: fővárosi
önkormányzati költségvetési szervek) engedélyezett lét
számkeretét az 1. melléklet tartalmazza.
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II. Fejezet

76. § (8) bekezdése szerinti képviselő feladatainak ellá
tásához kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzésé
hez rendelkezésre álló foglalkoztatottak illetménye, illet
ve munkabére pedig képviselőcsoportonként átlagosan
408 ezer Ft lehet azzal, hogy a foglalkoztatott személyé
re, valamint az illetmény, illetve munkabér összegére az
adott képviselőcsoport vezetője tesz javaslatot, amely
nek során az átlag el nem érése esetén a különbözetként
jelentkező bértömeg az e bekezdés szerinti más foglal
koztatottak illetményére, illetve munkabérére tett javas
lat során számításba vehető, ennek hiányában az adott
képviselőcsoport e § (2) bekezdése szerinti szakértői ke
retét növeli.

Az illetményalapra és a jutalmazásra, az
önkormányzati tanácsadói munkakörbe kinevezett
köztisztviselőkre vagy munkavállalókra, valamint
a Közszolgálati Tisztviselők Napjára vonatkozó
szabályok

(5) Az SZMSZ 76. § (8) bekezdése szerinti, képvi
selőcsoporthoz nem tartozó képviselő feladatainak ellá
tásához kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzésé
hez rendelkezésre álló foglalkoztatott illetménye, illetve
munkabére 408 ezer Ft lehet.

3. Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás,
valamint az önkormányzati tanácsadói munkakörbe
kinevezett köztisztviselő vagy munkavállaló illetményés munkabérszabályai

(6) Az SZMSZ 75. § (2) bekezdése szerinti, admi
nisztratív feladatokat ellátó foglalkoztatott illetménye, il
letve munkabére legfeljebb 408 ezer Ft, az SZMSZ 75. §
(2) bekezdése szerinti önkormányzati tanácsadó illetmé
nye pedig legfeljebb 750 ezer Ft lehet.

(2) A Fővárosi Önkormányzat 2022. évi és az azt kö
vető éveket terhelő adósságszolgálatának tervezett kiadá
sait a 2. melléklet tartalmazza.

3. §
(1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkor
mányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztvi
selők illetményalapja 2022. január 1. napjától 55 ezer Ft.
(2) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkor
mányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatottak
részére 2022. évben tervezhető, a feladatát kiemelkedő
en teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredménye
sen végző foglalkoztatott részére adható jutalom mértéke
a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának
legfeljebb 8%-a azzal, hogy az előző évi személyi juttatá
sok maradványából, annak jóváhagyását követően, vala
mint a személyi juttatások előirányzatának évközi meg
takarításából a tárgyévben szintén történhet jutalmazási
célú kifizetés.
(3) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Ön
kormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köz
tisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke
2022. évben:
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény
40%-a,
b) érettségi végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.
(4) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkor
mányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 85. § (1)
bekezdése szerinti foglalkoztatottak illetménye, illetve
munkabére képviselőcsoportonként átlagosan 750 ezer
Ft, a valamely képviselőcsoporthoz tartozó, az SZMSZ

4. Közszolgálati Tisztviselők Napja
4. §
A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormány
zati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői (ideértve a
közszolgálati ügykezelőket is) számára 2022-ben a Köz
szolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüne
ti nap.
III. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének címrendje
5. A költségvetés címrendje
5. §
(1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat az 1.
melléklet szerint, a fővárosi önkormányzati költségve
tési szervekre, valamint Budapest Főváros Önkormány
zat által ellátott – fővárosi önkormányzati költségvetési
szervekhez nem sorolt – egyes feladatcsoportokra tagol
tan 1–25-ig számozott költségvetési fejezetekre, az egyes
fejezeteken belül költségvetési címekre, a címeken belül
kiemelt előirányzatokra tagoltan, a felhalmozási kiadá
sok (beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú
kiadások) és egyes működési kiadások esetén a kiemelt
előirányzatokat a címen belül feladatonként csoportosít
va tartalmazza.
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(2) A költségvetési fejezeteken belül a költségvetési
címek megjelölése 6 jegyű címkódból és megnevezésből
áll. A címkód képzése a következő:
a) a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési
szervek címkódjának
aa) 1–4. számjegye az intézmény azonosító száma,
ab) 5. számjegye „0”,
ac) 6. számjegye a feladat jellegét jelöli;
b) a gazdasági szervezettel nem rendelkező fővárosi
költségvetési intézmények, valamint a fővárosi költ
ségvetési intézmény által megvalósított elkülönített
nyilvántartású kiemelt projektek címkódjának
ba) 1–4. számjegye annak a fővárosi költségvetési in
tézménynek az a) pont aa) alpont szerinti azonosí
tó száma, amely a költségvetési szerv tekintetében
a gazdasági szervezet feladatait ellátja,
bb) 5. számjegye a cím sorszáma,
bc) 6. számjegye a feladat jellegét jelöli;
c) a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormány
zat esetén a címkód
ca) 1–4. számjegye az adott cím azonosító száma,
cb) 5. számjegye „0”,
cc) 6. számjegye a feladat jellegét jelöli.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően
a Fővárosi Önkormányzat Óvodájára a 390411, a Csepp
kő Óvodára a 390421, a Romano Kher Budapesti Roma
Művelődési Házra a 390431, a Deák17 Gyermek és Ifjú
sági Művészeti Galériára pedig a 390441 címkód alkal
mazandó.
(4) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti azono
sító számok első számjegye
a) a fővárosi költségvetési intézményekhez tartozó cí
mek esetén az intézmény ágazati besorolásától füg
gően
aa) „1” a védelem,
ab) „2” a szociálpolitika,
ac) „3” a köznevelés,
ad) „5” a kultúra
ágazatba tartozó intézményeknél;
b) a Főpolgármesteri Hivatalhoz tartozó címek esetén
„7”;
c) a Fővárosi Önkormányzati feladatellátáshoz tartozó
címek esetén
ca) „8” a nem tartalék jellegű előirányzatoknál,
cb) „9” a tartalék jellegű előirányzatoknál.
(5) A (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, b) pont bc) al
pontja és c) pont cc) alpontja szerinti jelölés
a) „1” a kötelező feladatok,
b) „2” az önként vállalt feladatok és
c) „3” az államigazgatási feladatok
esetén.
(6) A felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirány
zatok esetében az 1. mellékletben a feladatokhoz kap
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csolódó „engedélyokirat vagy célokmány állapota”
megjelölés, a Budapest Főváros Önkormányzata és in
tézményei beruházási és felújítási tevékenysége előké
szítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továb
biakban: beruházási rendelet) szerinti engedélyokirat (a
továbbiakban: engedélyokirat) vagy a beruházási rende
let szerinti célokmány (a továbbiakban: célokmány) (az
engedélyokirat és a célokmány a továbbiakban együtt:
okirat) állapotát határozza meg az alábbiak szerint:
a) „Hatályos (A)”: a hatályos okirattal rendelkező önkor
mányzati beruházások, illetve felújítások és egyéb be
ruházási, illetve felújítási célú támogatások esetében,
b) „Nem releváns (A)”: az okiratkészítési kötelezettség
alá nem eső önkormányzati beruházások, illetve fel
újítások és egyéb beruházási, illetve felújítási célú tá
mogatások esetében,
c) „Hatályos (B)”: a hatályos okirattal rendelkező, cél
jelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruhá
zások, illetve felújítások esetében,
d) „Nem releváns (B)”: az okirati kötelezettséget nem
érintő, céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali
beruházások, illetve felújítások esetében,
e) „Előkészítés alatt (C)”: valamennyi, hatályos okirattal
még nem rendelkező feladat esetében,
f) „Nem releváns (C)”: az okirati kötelezettséget nem
érintő, keretjellegű feladatok esetében, továbbá
g) „Nem releváns (D)”: az okirati kötelezettséget nem
érintő egyéb tételek esetében.
MÁSODIK RÉSZ
Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi
költségvetése végrehajtásának szabályai
IV. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzat által ellátott –
fővárosi önkormányzati költségvetési szervekhez
nem sorolt – feladatcsoportokra (önkormányzati
címekre) vonatkozó rendelkezések
6. A költségvetés általános tartaléka
6. §
(1) A „930001 Általános tartalék” cím az év közben
felmerülő, előre nem látható kiadásokra biztosít fede
zetet. Ha az általános tartalékból finanszírozott kiadásra
utólag más forrásból származó fedezet érkezik, akkor az
utólagos fedezet beérkezésekor annak összegével az álta
lános tartalék összegét ki kell egészíteni.
(2) A 2021. évre vonatkozó maradványelszámolás
eredményeképpen megállapításra és a zárszámadással el
fogadásra kerülő szabad maradványt a „930001 Általá
nos tartalék” cím emelésére kell fordítani.
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7. Egyes céljellegű elkülönített kiadási és bevételi
előirányzatok felhasználásának szabályai

ban: BKV Zrt.) tárgyév december 31-ig köteles vissza
pótolni.

7. §

8. §

(1) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és kö
vetelésérvényesítés céltartaléka” cím
a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapí
tására, ingatlan vásárlására,
b) az önkormányzati értékpapír-üzletrész gyarapítására,
annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kap
csolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingat
lanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő,
ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (így kü
lönösen közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó sza
bályozási terv készítésének költségeire, pályáztatási
költségekre)
fordítható.

(1) A „895602 Részvételi költségvetési projektek” cím
a társadalmi egyeztetések alapján fontosnak ítélt buda
pesti fejlesztések megvalósításának fedezetére szolgál.
A cím felhasználásáról az érintett polgárok lehető leg
szélesebb körével folytatott konzultáció alapján, a kon
zultáció eredményeképpen kialakuló megalapozott fej
lesztési igényeket a lehető legmesszebb menő mértékig
figyelembe véve a főpolgármester dönt, aki a döntésé
ről és az azt megalapozó módszertanról beszámol a Köz
gyűlésnek.

(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és kö
vetelésérvényesítés céltartaléka” cím terhére a beruhá
zási rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruhá
záshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.
(3) A „849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek ki
adásai” cím a vitatott és peres ügyekre, a peren kívüli
egyezség megkötésére, bírósági ítéletek végrehajtására,
jogi képviseleti díjakra és jogi képviseleti tevékenység
hez szükséges jogi és egyéb szakértői tevékenységhez
kapcsolódó kiadásokra biztosít fedezetet. A cím felhasz
nálása főpolgármesteri engedélyhez kötött, kivéve a jog
erős bírósági ítéletek végrehajtásához kapcsolódó kifize
téseket.
(4) A „891201 Forgótőke ÁFA-finanszírozásra” cím
a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nél (a továbbiak
ban: BKK) átmenetileg finanszírozandó áfakötelezettség
finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcso
lódóan maximálisan utalható áfafinanszírozást, valamint
a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból
finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a
Fővárosi Önkormányzat és a BKK közötti külön megál
lapodás határozza meg. Az előirányzat év végi egyensú
lyának biztosítása érdekében a kölcsönt a BKK a tárgy
év december 31-éig akkor is köteles visszapótolni, ha a
BKK által annak terhére finanszírozott áfakötelezettséget
addig a BKK máshonnan nem tudta megfinanszírozni.
Az előirányzathoz tartozó fedezetet a Fővárosi Önkor
mányzat külön alszámláján kell nyilvántartani.
(5) A „892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA
finanszírozására” cím a BKV-DBR 4-es metró beruházás
hoz kapcsolódóan az év folyamán felmerülő áfafizetési
kötelezettségek átmeneti fedezetét biztosítja. Az ezen
előirányzat terhére kölcsönként rendelkezésre bocsátott
összegeket a Budapesti Közlekedési Zrt. (a továbbiak

(2) A „896102 Közösségi gyűlések és Nyitott Buda
pest kiadások” cím az egyes stratégiai kérdésekben a
budapesti polgárokkal való strukturált, sajátos módszer
tan szerinti párbeszéd folytatásából adódó intézkedések
meghatározásához szükséges társadalmi egyeztetések
kel (így különösen a személyiadat-  és lakcímnyilván
tartásból való mintavételezés alapján budapesti polgá
rok számára kiküldésre kerülő kérdőívek előkészítésével
és feldolgozásával) kapcsolatos adminisztratív és lebo
nyolítási feladatok költségeinek fedezetére, a részt vevő
állampolgárok juttatásaira és a rendezvény során bizto
sított étkezésre, valamint a részvételiséggel és társadal
masítással összefüggő tevékenységhez kötődő, társadal
mi tájékoztatással és bevonással összefüggő kiadásokra
szolgál, ideértve az e tevékenységekben közreműködő
nonprofit szervezetek támogatását is. A cím felhasználá
sa főpolgármesteri engedélyhez kötött.
(3) A (2) bekezdés szerinti társadalmi egyeztetésekkel
összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat által az abban
részt vevő polgároknak biztosított pénzbeli juttatás mint
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör
vény 28. § (1) bekezdése szerinti egyéb jövedelem kifi
zetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Főpol
gármesteri Hivatal látja el.
(4) A „897502 Trambulin tanulmányi ösztöndíj prog
ram” cím a középfokú oktatásban részt vevő rászoruló bu
dapesti tanulók részére tanulmányi eredményük elismeré
sére, valamint tanulmányaik ösztönzésére és támogatására
irányuló pályázat fedezetére szolgál. A cím felhasználása
külön rendeletben meghatározottak alapján történik.
9. §
(1) A Fővárosi Közgyűlés bizottságainak költségve
tési kereteit meghatározó címein tervezett működési ki
adási előirányzat az SZMSZ 75. § (1) bekezdése szerinti
kiadások közterhekkel növelt összegének és a főpolgár
mester előzetes engedélyéhez kötötten az SZMSZ 75. §
(4) bekezdése szerinti szakértői megbízások közterhek
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kel növelt összegének fedezetére szolgál. Az előirányza
tok felhasználása során a bizottság elnöke vállal kötele
zettséget, illetve igazolja az ezen előirányzatból fedezett
felhasználást, szerződésszerű teljesítést.
(2) A Fővárosi Közgyűlés képviselőcsoportjainak
költségvetési kereteit meghatározó címein tervezett mű
ködési kiadási előirányzat az SZMSZ 84. §-a szerinti ki
adások közterhekkel növelt összegének és az SZMSZ 86.
§-a szerinti szakértői megbízások közterhekkel növelt
összegének fedezetére szolgál. Az előirányzatok felhasz
nálása során a képviselőcsoport vezetője vállal kötele
zettséget, illetve igazolja az ezen előirányzatból fedezett
felhasználást, szerződésszerű teljesítést.
(3) A Fővárosi Közgyűlés által megválasztott tanács
nok költségvetési kereteit meghatározó címen tervezett
működési kiadási előirányzat az SZMSZ 90. § (1) be
kezdése szerinti kiadások közterhekkel növelt összegé
nek fedezetére szolgál. Az előirányzatok felhasználása
során a tanácsnok vállal kötelezettséget, illetve igazolja
az ezen előirányzatból fedezett felhasználást, szerződés
szerű teljesítést.
(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában az SZMSZ
75. § (1) bekezdése, 84. §-a és 90. § (1) bekezdése szerin
ti kiadás a bizottság, a képviselőcsoport, illetve a tanács
nok tevékenységével összefüggő hivatali, szakmai vagy
városdiplomáciai, illetve képviselőcsoport és bizottság
esetében a saját működéssel összefüggő egyeztetés, ren
dezvény, esemény keretében, továbbá az állami, nemze
ti vagy fővárosi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás
(étel, ital) és az egyeztetéshez, rendezvényhez, esemény
hez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás díja, protokoll
eseményhez okszerűen kapcsolódó áru vagy szolgálta
tás beszerzése, európai, nemzeti vagy budapesti jelképet
megjelenítő áru beszerzése, valamint sajtótermék, illet
ve konyhai és elektronikus hírközlési eszköz vásárlása.
10. §
(1) A „856801 Veszélyhelyzet – közérdekű célú ado
mányok bevétele” cím bevételi előirányzatán kell terv
be venni az élet-  és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronaví
rus világjárvánnyal (a továbbiakban: koronavírus-világ
járvány) összefüggésben a kapcsolódó elkülönített ön
kormányzati alszámlára beérkező veszélyhelyzet miatti
többletkiadások fedezetéül szolgáló közérdekű célú ado
mányokat. A beérkező adományokat teljes egészében a
koronavírus-világjárvánnyal vagy egészségügyi válság
helyzettel összefüggésben felmerülő többletkiadásokra
kell felhasználni.
(2) A „856901 Kötelező közfeladatok ellátására és
az ehhez közvetlenül kapcsolódó beruházási és felújítási
feladatok támogatására nyújtott adományok” cím bevéte
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li előirányzatán kell tervbe venni a kapcsolódó elkülöní
tett önkormányzati alszámlára beérkező közérdekű célú
adományokat. A beérkező adományokat teljes egészében
a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásá
ra kell felhasználni.
11. §
(1) A „911802 Ifjúsági ügyek támogatása” cím gyer
mekek, diákok, családjuk és pedagógusok, valamint a
nemzetközi kapcsolatok keretében részt vevő diákok és
kísérőik számára szervezett szabadidős programok (tábo
rozás, városismereti programok, sportprogramok, művé
szeti programok, projektek, ünnepségek, megemlékezé
sek, versenyek) szervezésére, azokon történő részvételre,
továbbá egyéb, fővárosi ifjúságsegítő tevékenység (pá
lyázatok, programok) megvalósítására nyújt fedezetet.
(2) A „915801 Diákolimpiai versenyrendszer támo
gatása” cím a tárgyévi diákolimpiai versenyrendszer
működtetésének támogatására, hatékonyságának növe
lésére, továbbá a Budapesten tanuló diákok fizikai aktivi
tásának fokozására biztosít fedezetet.
(3) A „916201 Drogprevenciós Keret céltartaléka”
cím a drogprevenciós tevékenységek ellátására támoga
tási kérelmet benyújtó civil és egyéb szervezetek részére
nyújtandó támogatások fedezetére, valamint a Budapesti
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által készítendő Straté
gia megvalósításához kapcsolódó – szakmai szervezetek
bevonásával megvalósuló – kutatási feladatokra szolgál.
(4) A „916401 Budapesti Színházi Keret” cím elsősor
ban a hátrányos helyzetű gyerekek színházba jutásának,
a határon túli színházak vendégjátékának, a Budapest te
matikájú kortárs előadások, az új kortárs magyar drámák
színrevitelének, a színházi beavató programok, a vidéki
és független színházi társulatokkal történő koprodukci
ók, a nemzetközi színházi projektek, tematikus színházi
fesztiválok megvalósításának, a gyerek- és ifjúsági prog
ramokkal történő repertoárbővítésnek, valamint a fogya
tékkal élők számára esélyegyenlőségi program megvaló
sításának támogatására biztosít fedezetet.
(5) A „916701 Vis maior tartalék” cím terhére a fő
városi önkormányzati költségvetési szervek az önkor
mányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingye
nes használatban lévő ingatlant és ingóvagyont érintő,
előre nem látható természeti vagy más – az önkormány
zat kötelező feladatellátását, illetve a helyi közlekedés
biztonságát veszélyeztető – károkból adódó halasztha
tatlan többletkiadások részbeni vagy teljes támogatásá
ra – a biztosításból vagy egyéb módon (pl. decentralizált
vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével
– igényelhetnek rendkívüli támogatást külön normatív
utasításban meghatározottak szerint. A keretből a fővá
rosi önkormányzati költségvetési szervek részére nyúj
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tott beruházási és felújítási célú támogatások esetén – a
beruházási rendelet szerinti külön okiratkészítés további
kötelezettsége nélkül – történhet felhalmozási célú elő
irányzat-átcsoportosítás.
(6) A „910902 Budapest 150” cím a városegyesítés
2023-ban esedékes 150.  évfordulójának megünneplésé
hez kapcsolódó kiemelt kulturális programsorozat előké
születi munkáira használható fel, mely programsorozat
megvalósítása részben fővárosi önkormányzati költség
vetési intézmények és társaságok, részben a város egyéb
kulturális szervezeteinek közreműködésével valósulhat
meg.
(7) A „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka” cím
fedezetét a Fővárosi Önkormányzat hatósági jogkörében
kiszabott és befolyó természetvédelmi bírságok összege
adja, mely előirányzat a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) be
kezdés b) pontja alapján környezetvédelmi célokra, így a
Környezetvédelmi Alap terhére kiírandó környezetvédel
mi pályázatra használható fel.
(8) A „915401 Kulturális támogatási keret” és a
„915901 Sport támogatási keret” címek felhasználása
külön rendeletben meghatározottak alapján történik
8. Beruházások, felújítások szabályai
12. §
(1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó
szerződésekben előleg fizetésére – a jogszabályból faka
dó előlegfizetési kötelezettségen túl – különösen indo
kolt esetben
a) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv jóváha
gyott engedélyokiratában szereplő feladat maximum
30%-áig a költségvetési szerv saját hatáskörében,
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv jóvá
hagyott engedélyokiratában szereplő feladat 30%-át
meghaladó esetben főpolgármesteri engedély alapján,
c) önkormányzati felhalmozási feladat esetében főpol
gármesteri engedély alapján
kerülhet sor. A fővárosi önkormányzati költségvetési
szerv a kifizetett előlegekről havi adatszolgáltatás kere
tében köteles adatot szolgáltatni.
(2) A beruházási vagy felújítási címeken megtervezett
feladatok esetében kötelezettségvállalás vagy kifizetés
csak a kapcsolódó engedélyokiratnak vagy célokmány
nak a „Hatályos (A)” vagy „Hatályos (B)” állapota, vala
mint – okiratkészítési kötelezettséggel nem járó esetben
– a „Nem releváns (A)”, „Nem releváns (B)” vagy „Nem
releváns (D)” állapota esetében történhet.
(3) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése
bizottságok, képviselőcsoportok és tanácsnok részére”
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és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök be
szerzése bizottságok, képviselőcsoportok és tanácsnok
részére” címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bi
zottságok, képviselőcsoportok és tanácsnok részére in
formatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szol
gál. A fedezet felhasználását a bizottság elnökének, a
képviselőcsoport vezetőjének, illetve a tanácsnoknak a
kezdeményezése alapján a főpolgármester hagyja jóvá.
(4) A 895501 címen az „Intézményi kisértékű tárgyi
eszköz beszerzés kerete” a fővárosi önkormányzati költ
ségvetési intézményeknél jelentkező kisértékű tárgyi
eszköz beszerzésre fordítható. A keretből az intézmények
részére nyújtott felhalmozási célú előirányzatok átcso
portosítása „Tárgyi eszköz beszerzés” vagy „Intézmé
nyi felújítási keret” megnevezésű feladatokra történhet.
(5) A beruházási rendelet 15. § (1) bekezdésétől eltér
ve a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a „Tár
gyi eszköz beszerzés” feladatra meghatározott beruhá
zási, illetve az „Intézményi felújítási keret” feladatra
meghatározott felújítási kiemelt előirányzatából megva
lósított – az egyes naturáliák tervezett költségét is tar
talmazó módon megtervezett – feladatai tekintetében az
engedélyokirat és az azzal összefüggő megállapodás mó
dosítása nem szükséges, ha a jóváhagyásban szereplő
adott feladat teljes (áfával növelt) bekerülési összegének
változása várhatóan nem haladja meg a 20%-os mérté
ket azzal, hogy a módosítással a feladatellátás érdekében
szükségessé váló új naturáliák is beemelhetőek.
V. Fejezet
A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre
vonatkozó rendelkezések
9. Általános szabályok
13. §
(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek
nek az elemi költségvetésüket a tárgyévi költségvetési
rendeletben a rájuk vonatkozó fejezetben meghatározott
összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv ter
vezett bevételének elmaradása nem vonja maga után az
önkormányzati támogatás növekedését. A fővárosi ön
kormányzati költségvetési szerv kiadási előirányzatból
kifizetést csak annyiban teljesíthet, amennyiben az an
nak fedezésére szolgáló bevételi előirányzat teljesülé
se azt fedezi.
(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az
alábbi esetekben kerülhet sor, ha más készpénzkímélő
módon a kifizetés nem teljesíthető:
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a) készlet, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszköz
beszerzése,
b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások kifizetése,
c) reprezentációs kiadások kifizetése,
d) kis összegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási ki
adások kifizetése,
e) társadalom-  és szociálpolitikai juttatások, ellátottak
pénzbeli juttatásainak kifizetése,
f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak, valamint
munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségté
rítéseinek kifizetése,
g) a foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatása
inak kifizetése, vagy
h) illetményelőleg, valamint a foglalkoztatottaknak el
számolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifi
zetése.
(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a
jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszám
keretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt ki
adási előirányzatot a költségvetési szervet irányító szerv
a maradványelszámolás során felülvizsgálja.
(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv – ha
a Fővárosi Közgyűlés vagy a 19. § (6) bekezdés b) pontja
alapján a főpolgármester eltérően nem rendelkezik – más
szervezetnek nem nyújthat támogatást, adományt, és más
javára nem vállalhat ellenérték nélküli kötelezettséget,
ilyen célból kifizetést nem teljesíthet. Ez a tilalom nem
vonatkozik a költségvetési szerv foglalkoztatottjai szá
mára jogszabály alapján nyújtható munkáltatói kölcsö
nökre, támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira,
valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jó
léti célú – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékeny
séget végző szervezetének juttatott támogatásokra.
(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek
részére irányítószervi támogatásként külön közgyűlési
határozattal „Budapest pótlék” fedezetének biztosításá
ra juttatott összegnek megfelelő összeget az érintett költ
ségvetési szervnek a személyi juttatások, illetve a mun
kaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
kiemelt előirányzatain belül elkülönítetten kell kezelnie,
és annak felhasználására a következő szabályokat kell al
kalmazni:
a) a támogatás kizárólag a foglalkoztatottak részére fi
zetendő bér- és járulékkiadások fedezetére fordítható,
b) a „Budapest pótlék” kulturális és szociálpolitikai in
tézmények esetében illetménykiegészítésként, közne
velési intézmények esetében pótlékként kerül szám
fejtésre a foglalkoztatottak részére,
c) „Budapest pótlék” mértékéről a szerv vezetője dönt,
annak megállapítása határozatlan időre történik, figye
lembe véve a Fővárosi Önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szerveknél vagy a Fővárosi Ön
kormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok
nál eltöltött jogviszony összesített időtartamát,
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d) a teljes munkaidőre átszámított alapbér szerint az in
tézményi átlagkeresettől legalább húsz százalékkal el
maradó alapbérre jogosult közalkalmazottak esetében
a munkáltató minden esetben bértöbbletet biztosít a
tárgyévre jóváhagyott keret felhasználásával,
e) a „Budapest pótlék”-ra biztosított fedezethez kapcso
lódó bér-  és járulékkiadási előirányzatok terhére át
csoportosítás nem hajtható végre,
f) a támogatás felhasználásáról a költségvetési szerv a
tárgyévi költségvetési beszámoló elkészítésének idő
pontjában elszámol,
g) a fel nem használt támogatást visszafizetési kötelezett
ség terheli.
10. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása
14. §
A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot meg
illető bevételt havonta, a tárgyhót követő hónap 15-éig
köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgal
mi számlájára.
11. A szakmai alapfeladat keretében szellemi
tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel
történő szerződéskötés szabályai
15. §
(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervnél a
szerv alapfeladata keretében szellemi tevékenység vég
zésére a szervvel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló
személy (a továbbiakban: külső megbízott vagy vállal
kozó) is igénybe vehető – a (3) bekezdésben meghatáro
zott kivétellel – a munkaviszonyra irányuló egyéb jog
viszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb
juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások előirány
zata terhére.
(2) Külső megbízott vagy vállalkozó akkor vehető
igénybe, ha
a) az alapfeladat mint közfeladat ellátása másként nem
biztosítható, és
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott
feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szak
képzettséggel és gyakorlattal vagy egyéb megfelelő
sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendel
kező személyt nem foglalkoztat, vagy egyébként a
szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, idősza
kos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
(3) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati
költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatá
ban meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés
külső személlyel nem köthető.
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(4) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat
részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi
önkormányzati költségvetési szerv és a külső megbízott
vagy vállalkozó között megkötött, írásba foglalt szerző
désben kell meghatározni.
(5) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a
szervezet részéről személy szerint ki köteles a feladat
ellátására,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy meg
nevezését, és
g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősí
tését szolgáló kötelezettség vagy egyéb biztosíték ki
kötését.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak végrehajtásá
ról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves be
számoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást
kell adni.
12. Egyes feladatok szolgáltatásként történő
megrendelése, illetve más költségvetési szervvel
történő ellátása
16. §
(1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségveté
si szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon
használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját
gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az
irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a to
vábbiakban: vásárolt szolgáltatás) vagy más költségveté
si szervvel is elláthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti, tartós jelleggel saját
szervezettel ellátott – a feladat ellátásához igénybe vett
foglalkoztatottak illetményének, illetve munkabérének
tekintetében a személyi juttatás és járulék kiemelt elő
irányzatból fedezett – feladat akkor rendelhető meg vásá
rolt szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb
vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való el
látásnál.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vásárolt szolgáltatással
történő feladatellátáshoz az irányító szerv előzetes egye
di engedélye szükséges. A szerződés engedélyeztetése
kor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezető
jének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel
meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az e
feladatra rendelt álláshelyek számának módosítását és az
ezzel összefüggő költségvetési előirányzatok rendezését.
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(4) A feladat ellátásáért való felelősség a feladat vá
sárolt szolgáltatás útján való ellátása esetén is a fővárosi
önkormányzati költségvetési szervet terheli.
(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás meg
rendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy az irá
nyító szerv engedélyével gondoskodni kell a feladat sa
ját létszámkerettel való ellátásáról, és az ehhez szükséges
körben az előirányzat és létszámkeret megfelelő rende
zéséről.
(6) A (3) bekezdéstől eltérve, az olyan működési és
szakmai feladatok vásárolt szolgáltatás útján történő el
látásához, amelyek fedezete a dologi kiadások vagy az
egyszeri jelleggel tervezett személyi kiadások között sze
repel, nem kell irányító szervi engedély.
13. A külső támogatási igényekkel kapcsolatos
kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok
17. §
(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv
szakmai pályázatot vagy egyéb olyan kötelezettségvál
lalást, amelynek teljesítése a Fővárosi Önkormányzat
részéről költségvetési többlettámogatást igényel (a to
vábbiakban: pályázat), akkor nyújthat be, illetve akkor
vállalhat, ha azt a Fővárosi Önkormányzat – a főpolgár
mester előterjesztése alapján – előzetesen jóváhagyta.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a
pályázat benyújtására és a kapcsolódó – az önrész biz
tosításához szükséges többletfedezet „930001 Általános
tartalék” címről a 18. § (2) bekezdésben meghatározot
tak szerinti – előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó fő
polgármesteri döntés alapján akkor is benyújthatja az
(1) bekezdés szerinti pályázatot, ha a rendelkezésre álló
idő rövidségére tekintettel a Fővárosi Önkormányzat más
szerve döntésének bevárására nincs lehetőség.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv
olyan pályázatának benyújtásához, amelynek teljesítése
a Fővárosi Önkormányzat részéről költségvetési többlet
támogatást sem a tárgyévben, sem azt követően nem igé
nyel, a főpolgármester jóváhagyása szükséges.
(4) A Közgyűlést – a pályázati eredményhirdetést kö
vetően – a (2) bekezdés szerint benyújtott pályázatokról
és azok eredményéről tájékoztatni kell. Sikertelen pályá
zat esetén a pályázat önrészének fedezeteként felszaba
dított összeget a „930001 Általános tartalék” címre kell
visszapótolni.
(5) A Fővárosi Önkormányzat által elnyert, fővárosi
önkormányzati költségvetési szerv részére nyújtott be
ruházási vagy felújítási célú támogatást a céljelleggel tá
mogatott intézményi beruházás, illetve felújítás vonat
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kozó előirányzatára kell – a beruházási rendelet szerinti
külön okiratkészítés további kötelezettsége nélkül – át
csoportosítani.

esetében a kapcsolódó áfa rendezése céljából a „841101
Pénzügytechnikai feladatok” címet érintően is történhet
előirányzat-átcsoportosítás.

VI. Fejezet

(4) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem
halasztható feladatok fedezetének biztosítása érdekében
– esetenként legfeljebb 150 millió Ft erejéig – a „930001
Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásá
ról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a főpolgár
mester dönthet.

Előirányzat-módosításra és -átcsoportosításra
vonatkozó szabályok
14. Előirányzat-módosítás és -átcsoportosítás általános
szabályai
18. §
(1) Év közben az e rendeletben szereplő előirányzatmódosításról és -átcsoportosításról a 19. §-ban és a 20.
§-ban meghatározott esetekben és feltételek szerint a fő
polgármester dönthet.
(2) Az e rendeletben szereplő előirányzat-módosítás
ról és -átcsoportosításról a 21. §-ban és a 22. §-ban meg
határozott esetekben és feltételek szerint év közben a fő
városi önkormányzati költségvetési szerv is dönthet saját
hatáskörben.
15. Előirányzat-módosítás és -átcsoportosítás
főpolgármesteri hatáskörben
19. §
(1) A főpolgármester előirányzat-módosítási vagy -át
csoportosítási döntése
a) nem irányulhat alapítványi forrás átvételére vagy át
adására;
b) csak további támogatási igényt vagy éven túli kötele
zettségvállalást nem eredményező előirányzat-átcso
portosításra korlátozódhat;
c) nem eredményezheti az adott fejezet engedélyezett
létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és
járulékköltségek fedezetének hiányát.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a főpolgármester
értékhatárra tekintet nélkül dönthet az áfabefizetési kö
telezettség teljesítésére a „841101 Pénzügytechnikai fel
adatok” és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai felada
tok” címekre, valamint a „842401 Állammal szemben
folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” és a
„849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásai” cí
mekre történő átcsoportosításról.
(6) A „930001 Általános tartalék” cím főpolgármeste
ri hatáskörben megemelhető
a) a 6. § (1) és (2) bekezdése, a 17. § (4) bekezdése és a
23. § (2) bekezdése szerinti előirányzat-visszapótlási
kötelezettségek végrehajtásához,
b) a központi költségvetésből a Fővárosi Önkormány
zat általános működéséhez és ágazati feladataihoz biz
tosított támogatásoknak a májusi és októberi muta
tószám felmérések alapján történő módosításaihoz
kapcsolódóan a fővárosi önkormányzati költségvetési
intézmények részére megelőlegezett támogatások elő
irányzat-rendezése érdekében, továbbá
c) a költségvetés egyensúlyának és az előre nem lát
ható kiadások fedezetének biztosítása érdekében.

(2) A főpolgármester dönthet a központi költségve
tésből biztosított és jogszabály, támogatási szerződés
vagy támogatói okirat alapján felhasználási kötöttség
gel járó működési és felhalmozási célú többletbevéte
lek tervbe vételéről, valamint az államháztartáson belüli
és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támoga
tás átvételéhez és átadásához, céladomány fogadásához
kapcsolódóan a bevételi és azonos összegű kiadási elő
irányzat-módosításról vagy -átcsoportosításról.

(7) Az előző évi költségvetésben megtervezett és kö
telezettségvállalással terhelt, továbbá a Fővárosi Köz
gyűlés vagy szerve által meghozott döntésen vagy egyéb
más fizetési kötelezettségen alapuló, de a tárgyévre áthú
zódó kifizetéseket – ha nincs tárgyévi szabad előirány
zat a megfelelő címkódon, illetve feladaton – elsősor
ban a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési
kerete” címről vagy a „840301 Önkormányzati beruhá
zások” címen tervezett „Áthúzódó kiadások átütemezési
kerete” feladatról, másodsorban egyéb tartalékról, illet
ve keretről kell finanszírozni. A kapcsolódó felhasználási
címre és feladatra, illetve új címre és új feladatra történő
előirányzat-átcsoportosításról a főpolgármester dönthet.
A maradványelszámoláskor az előirányzat visszapótlását
illetően a 23. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv, il
letve a Fővárosi Önkormányzat címein tervezett költség
vetési kiadási – és a kapcsolódó központi, irányító szervi
támogatási bevételi – előirányzatok tekintetében címen
belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások
ra a főpolgármester jogosult. A felhalmozási feladatok

(8) A 7-tel vagy 8-cal kezdődő címkódú címek eseté
ben a működési és felhalmozási kiadások tekintetében
egy adott címkódról, illetve egy adott címkódra 100 000
ezer Ft-ot meg nem haladó, címek közötti, illetve új
címre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármeste
ri hatáskörben végrehajtható.
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(9) Az önkormányzati bevételi címkódok közötti elő
irányzat-módosítás főpolgármesteri hatáskörben végre
hajtható.
(10) Az 1. mellékletben megtervezett beruházási, illet
ve felújítási feladatok esetében elfogadott célokmány, il
letve engedélyokirat alapján a főpolgármester jogosult az
engedélyokirat vagy célokmány „Előkészítés alatt (C)”
állapotát „Hatályos (A)” vagy „Hatályos (B)” állapotra
módosítani. Célokmány esetén ezzel egyidejűleg a fel
adat teljes költségét előkészítési és megvalósítási sorok
ra bontva kell megtervezni az okirat állapotának megfe
lelően.
(11) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv és
a Fővárosi Önkormányzat kötelező és önként vállalt fel
adatainak előirányzatait tartalmazó adott kiemelt elő
irányzaton belüli és a felhalmozási feladatok esetében
adott feladaton belüli címek közötti, valamint az 570101
és 570111 címek közötti azonos kiemelt előirányzatra
történő átcsoportosításra a főpolgármester jogosult.
(12) A 11. § (1)–(7) bekezdésében nevesített céltar
talékok és a 12. § (4) bekezdésében nevesített keret fel
használásáról és a felhasználási címekre történő átcso
portosításról a főpolgármester dönthet.
(13) A 11. § (8) bekezdésében nevesített céltartalé
kok külön rendeletben meghatározottak szerinti felhasz
nálásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítások vég
rehajtásáról a főpolgármester dönthet.
(14) A 710901, 710902, 711702, 712403, 714301,
714401, 714402, 714501, 714502, 714601, 714602,
886401, 886402, 888001 és 888002 címek esetében a fő
polgármester dönthet a címen belüli előirányzat-átcso
portosításokról, illetve a címek közötti előirányzat-átcso
portosításokról.
(15) A főpolgármester dönthet a likvid hitel felvételé
hez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi
értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez és vásárlásá
hoz, valamint betétek lekötéséhez és megszüntetéséhez,
továbbá a Magyar Államkincstárral történő havi elszá
molásokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatmódosításokról az alábbi címeken:
a) „855702 Likvid hitel felvétele”,
b) „848402 Likvid hitel törlesztése”,
c) „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltá
sa, értékesítése”,
d) „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi művele
tek bevételei”,
e) „842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásár
lása”,
f) „856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás be
vételei”,
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g) „845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás ki
adásai”,
h) „848502 Betétlekötés”,
i) „855802 Betétek megszüntetése”.
(16) A Kormány által elrendelt egészségügyi válság
helyzet idején – halaszthatatlan esetben, az egészségügyi
válsághelyzet elrendelésére okot adó körülmények eny
hítése, illetve az azzal kapcsolatos védekezés és az abból
eredő károk elhárítása érdekében, ezen célokkal arányo
san – a főpolgármester az ebben az alcímben meghatáro
zott eseteken túli esetekben is, az ebben az alcímben rög
zített korlátokra tekintet nélkül dönthet
a) a bevételi, illetve kiadási előirányzat módosításáról
vagy átcsoportosításáról,
b) kiadási előirányzat zárolásáról vagy annak feloldásá
ról, és
c) a szükséges körben a 13. § (5) bekezdése szerinti ti
lalomtól eltérve a fővárosi önkormányzati szerv által
– közfeladatával összefüggésben – más javára bizto
sított támogatás vagy adomány nyújtásának engedé
lyezéséről.
16. Előirányzat-módosítás és -átcsoportosítás
főpolgármesteri hatáskörben bizottság vagy
képviselőcsoport vezetőjének javaslata alapján
20. §
(1) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és kö
vetelésérvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról in
gatlanvásárlással kapcsolatban bizottság hatáskörébe tar
tozó ingatlanvásárlás esetén a testületi döntést követően a
szükséges előirányzat-átcsoportosításról a főpolgármes
ter dönt.
(2) A képviselőcsoport vezetőjének javaslata alapján
a 11. § (2) bekezdése szerinti címek esetében az SZMSZ
keretei között a dologi kiadások, valamint a személyi jut
tatások és ahhoz kapcsolódóan a munkaadókat terhelő já
rulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok kö
zötti átcsoportosításról a főpolgármester dönthet azzal,
hogy a képviselőcsoport vezetője javaslatának teljesíté
sét csak akkor tagadhatja meg, ha annak teljesítése jog
szabályba ütközne.
17. Előirányzat-módosítás és előirányzatátcsoportosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési
szerveknél saját hatáskörben
21. §
(1) A bevételi előirányzatok tekintetében a fővárosi
önkormányzati költségvetési szerv a bevételi előirányza
tok esetében címen belül a kiemelt előirányzatok között
saját hatáskörben is átcsoportosíthat az államháztartáson
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belülről és kívülről származó működési és felhalmozási
célú támogatások előirányzatait illetően.
(2) A kiadási előirányzatok tekintetében a fővárosi ön
kormányzati költségvetési szerv az adott címein szerep
lő működési kiadási előirányzatok esetében címen belül
a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben is átcso
portosíthat a havi zárlati kimutatásai esetén egy alkalom
mal, a hatályos költségvetési rendeletben szereplő cím
szerinti kiadási főösszege 1%-ának mértékéig, valamint
az államháztartáson belülről és kívülről származó műkö
dési és felhalmozási célú támogatások felhasználásához
kapcsolódó kiadási előirányzatok között.
(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem ered
ményezheti az adott fejezet engedélyezett létszámkereté
hez kapcsolódó törvény szerinti személyi juttatások és já
rulékok költsége fedezetének hiányát.
(4) A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódóan a fővá
rosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben
kizárólag a központi, irányító szervi támogatásból finan
szírozott felhalmozási feladatokon kívüli feladatok tekin
tetében és csak az adott feladaton belüli kiemelt előirány
zatok között csoportosíthat át.
(5) Kerekítésekből adódó előirányzat-rendezések ér
dekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv
saját hatáskörben címen belül 1 ezer Ft összegben műkö
dési és felhalmozási kiemelt kiadási előirányzatok között
is átcsoportosíthat.
22. §
(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a
működési és felhalmozási célú támogatások államháztar
táson belülről és kívülről, az áfa-visszatérítésből és a biz
tosító által fizetett kártérítésből származó bevételek ese
tében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt
saját hatáskörben köteles előirányzatként tervbe venni a
teljesülést vagy az adott támogatásról szóló döntés kéz
hezvételét követő 30 napon belül a kapcsolódó kiadási
előirányzatok módosításával egyidejűleg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek kivételével
minden egyéb esetben a fővárosi önkormányzati költség
vetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli
többletbevételéről köteles a Fővárosi Önkormányzatnak
– a tárgyhavi zárlati kimutatás megküldésével és a meg
emelni javasolt kiadási előirányzatok indoklásával egy
idejűleg – ágazati adatszolgáltatást benyújtani.
(3) A (2) bekezdésben szereplő többletbevételből fi
nanszírozandó kiadások engedélyezéséről a főpolgár
mester dönt a kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatmódosítások jóváhagyásával egyidejűleg.
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(4) A (3) bekezdésben nem engedélyezett többletbevé
telek tervbe vétele esetében a főpolgármester dönthet az
adott saját bevételi előirányzat növelésével egyidejűleg
az irányító szervi támogatás csökkentéséről.
(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jó
váhagyott többletbevételét a főpolgármester által megho
zott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.
(6) Ha a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv
az év során olyan nettó finanszírozott beruházási, felújí
tási feladatot valósít meg, amelyhez áfa-visszatérítési jo
gosultsága kapcsolódik, úgy címen belül a támogatott
cél megvalósítása időszakában az ehhez kapcsolódó ki
adási és bevételi előirányzat rendezését a felmerüléskor
szükséges időben, folyamatosan, saját hatáskörben köte
les végrehajtani.
18. A maradvány elszámolása
23. §
(1) A Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi
önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi maradvá
nyát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt a maradvány fel
osztásáról, valamint a szabad maradvány elvonásáról.
(2) A 2021. évről áthúzódó kiadások 2022. évi fedeze
tére a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési
kerete” címről vagy a „840301 Önkormányzati beruhá
zások” címen tervezett „Áthúzódó kiadások átütemezési
kerete” feladatról, illetve egyéb keretről vagy tartalékról
átcsoportosított összeget a 2021. évi maradvány elszá
molásakor a „930001 Általános tartalék” címre kell vis�
szapótolni.
(3) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötött
séggel járó egyes állami támogatások és támogatásérté
kű bevételek 2022. évi elszámolásához kapcsolódóan a
Fővárosi Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség
teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költség
vetési szerv a szabad maradványa, illetve a tárgyévi elő
irányzata terhére a Fővárosi Önkormányzat javára törté
nő befizetésre kötelezhető.
(4) A működési bevételek közül:
a) készletértékesítés ellenértékéből,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) tulajdonosi bevételekből, és
d) az egyéb működési bevételekből
realizált, a 22. § szerint új vagy módosított előirányzat
ként nem tervbe vett többletbevételek terhére a fővá
rosi önkormányzati költségvetési szerv a Fővárosi Ön
kormányzat javára történő befizetésre kötelezhető.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezett
ségről a zárszámadás elfogadásával együtt kell dönteni.
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VII. Fejezet

Tájékoztatás és döntéselőkészítés
19. Tájékoztatási és döntés-előkészítési kötelezettségek
24. §
(1) A főpolgármester a – költségvetési rendeletmódo
sítást nem tárgyaló – Közgyűlés rendes ülésén:
a) írásban tételesen beszámol arról, hogy az Országgyű
lés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirány
zatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban
Budapest Főváros Önkormányzata, illetve valamely
fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részére,
b) beszámol a 18–20. §-ban részletezett döntési, illetve
előirányzat-módosítási hatáskörében az előző rendes
ülés óta hozott intézkedések előirányzat-csoportokat
érintő hatásairól.
(2) A főpolgármester a fővárosi önkormányzati költ
ségvetési szervek, valamint a Budapest Főváros Önkor
mányzat által ellátott – fővárosi önkormányzati költség
vetési szervekhez nem sorolt – egyes feladatcsoportok
szerint költségvetési címek I. félévi teljesítési adatainak
bemutatásáról 2022. szeptemberi vagy a rá következő
első rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlést.
(3) A főpolgármester a Közgyűlés elé terjeszti a költ
ségvetési rendelet módosítását, ha:
a) az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát,
a Főpolgármesteri Hivatalt vagy a fővárosi önkor
mányzati költségvetési ágazati szerveket érintő elő
irányzat-zárolásról dönt, úgy annak kihirdetését köve
tően haladéktalanul;
b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely köz
ponti költségvetési fejezet vagy elkülönített álla
mi pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat vagy
egyéb önkormányzati többletbevétel tervbe vétele, a
Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költség
vetési rendeleten történő átvezetése, illetve valamely
egyéb feladat végrehajtása érdekében szükséges, úgy
tervezetten negyedévente, de legkésőbb a költségveté
si beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett
elektronikus adatszolgáltató rendszerébe történő fel
töltését megelőző rendes ülésen;
c) a 18–20. § szerint főpolgármester által vagy a 21–22.
§ szerint fővárosi önkormányzati költségvetési intéz
mény által saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítás tervbe vételére és az előirányzat-átcsopor
tosítások átvezetésére van szükség, úgy a költségvetési
rendelet módosításával egyidejűleg a költségvetési
rendelet módosításának elfogadásáig meghozott dön
tésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig tör
ténő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségveté
si beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett
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elektronikus adatszolgáltató rendszerébe történő fel
töltését megelőző rendes ülésen.
(4) Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében
meghozandó döntéshez kapcsolódóan szükséges elő
irányzat-módosítás vagy -átcsoportosítás, arról – az adott
közgyűlési előterjesztés keretében – a Fővárosi Közgyű
lés dönt.
VIII. Fejezet
A támogatások utalásának szabályai
20. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek
önkormányzati működési támogatásainak utalása
25. §
(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek
működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi
Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.
(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák kö
rébe tartozik
a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, va
lamint
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénz
forgalmi számlája.
(3) Az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon be
lül a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv havi
bontású éves likviditási tervet készít, és azt a főpolgár
mesternek megküldi.
26. §
A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a meg
nyitott bankszámláról a főpolgármestert a számla meg
nyitását követő 10 napon belül tájékoztatja.
21. A gazdasági társaságok, civil szervezetek,
alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi
költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek
önkormányzati támogatásainak utalása
27. §
(1) Budapest Főváros Önkormányzata a közfeladatai
ellátására létrehozott gazdasági társaság részére a közfel
adat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatá
si vagy egyéb szerződések szerint utalja át.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó nem fővá
rosi önkormányzati intézmény, gazdasági társaság, civil
szervezet és egyéb szervezet részére támogatás megkö
tött támogatási szerződésben vagy közszolgáltatási szer
ződésben foglaltak szerint folyósítható.
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(3) Alapítvány részére támogatás megkötött támogatá
si szerződésben vagy közszolgáltatási szerződésben fog
laltak szerint folyósítható.
(4) Azon gazdasági társaság esetében, amelynek van
hatályos közszolgáltatási keretszerződése, de nincs még
jóváhagyott 2022. évi közszolgáltatási szerződése, a köz
szolgáltatási keretszerződés alapján
a) a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott összeg ere
jéig,
b) a költségvetési rendelet hatálybalépését követő legfel
jebb 90 napig,
c) kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben
meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására, az
ott meghatározott feltételek szerint, és
d) a társaság likviditása fenntartásához szükséges mér
tékben
utalható támogatás (kompenzáció).
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a gazdasági társa
ság a 2. negyedéves teljesítési jelentés határidejével egy
idejűleg köteles elszámolni a 2022. évi éves közszolgál
tatási szerződése elfogadását megelőző időszakról.
(6) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott va
lamely gazdasági társasággal 2022. évben nem kerül sor
éves közszolgáltatási szerződés megkötésére, az érintett
gazdasági társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos
általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszá
molni a 2022. évi költségvetésből juttatott támogatás
sal (kompenzációval), és ennek keretében tételesen és
részletesen köteles indokolni, hogy milyen minőségi és
mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett idő
szakban.
(7) Annál a hatályos közszolgáltatási keretszerződés
sel rendelkező gazdasági társaságnál, amelynél a Kor
mány által elrendelt veszélyhelyzet idején a rendes fel
adatellátástól lényegesen eltérő működési feltételek miatt
nincs lehetőség a költségvetési rendelet hatálybalépését
követő 90 napon belül a 2022. évi közszolgáltatási szer
ződés megkötésére, az érintett gazdasági társaság írásbe
li, részletes indokolást és egész évre vonatkozó mennyi
ségi és minőségi szolgáltatási mutatókkal alátámasztott
kalkulációs kitekintést is tartalmazó kezdeményezése
alapján a gazdasági társaság működőképességének és fel
adatellátásának folyamatos biztosítása érdekében a Fővá
rosi Önkormányzat és a gazdasági társaság a (8) bekez
désben meghatározottak szerint megkötött szerződésben
a (4)–(5) bekezdés előírásaitól eltérően is megállapodhat.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben a Fővá
rosi Önkormányzat az érintett gazdasági társasággal a ve
szélyhelyzet fennállásáig, de legkésőbb 2022. június 30.
napjáig terjedő időszakra szóló szerződést köthet. A szer
ződés alapján a gazdasági társaság működése és feladat
ellátása legfeljebb a 2022. évi költségvetésben jóváha
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gyott keretösszeg erejéig, a Fővárosi Önkormányzattal
havonta egyeztetendő likviditási terv alapján – figyelem
mel a 2022. II. félévi feladatellátási kötelezettségre is
– likviditási alapon finanszírozható, a veszélyhelyzetből
eredő feladatváltozással összefüggő költségek, bevételek
kimutatása és az azokkal történő elszámolási kötelezett
ség előírása mellett
a) a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott összeg ere
jéig,
b) a költségvetési rendelet hatálybalépését követő legfel
jebb 90 napig,
c) kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben
meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására, az
ott meghatározott feltételek szerint, és
d) a társaság likviditása fenntartásához szükséges mér
tékben
utalható támogatás (kompenzáció).
28. §
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szenny
víz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a tényle
gesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot
végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót köve
tő hónap 25-éig utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, va
lamint a támogatás államháztartáson belülről a támogatá
si összeg kedvezményezettjének számlájára (beleértve a
civil szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzathoz történő
beérkezést követően utalható.
22. A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó
önkormányzati források utalása
29. §
(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek
felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fő
városi Önkormányzat teljesítményarányosan, a beruhá
zás, illetve a felújításhoz szükséges munkálatok elvégzé
se, a szerződés teljesítésének mértékéhez, a szerződésből
fakadó fizetési kötelezettségek felmerüléséhez igazodó
an utalja.
(2) A beruházási rendelet hatálya alá tartozó felhal
mozási kiadások esetében a feladatokra a kifizetéseket
a kijelölt gazdasági társaság részére pénzeszköz átadásátvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás vagy
megvalósítási megállapodás alapján, teljesítményarányo
san teljesíti a Fővárosi Önkormányzat.
(3) A beruházási rendelet hatálya alá nem tartozó beru
házásra önálló címen jóváhagyott beruházási támogatás
a gazdasági társasággal, önkormányzattal, költségvetési
szervvel vagy más gazdálkodó szervezetekkel megkötött
fejlesztési és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.
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23. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő
támogatások utalásának szabályai
30. §
(1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat számlájára
a Fővárosi Önkormányzat az SZMSZ 4. § (1) bekezdése
szerinti, a testületi működéshez kapcsolódó fővárosi ön
kormányzati támogatást a 2022. évi költségvetési rende
letben a nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított,
azok költségvetési kereteit meghatározó címen tervezett
működési kiadási előirányzat terhére időarányosan, ha
vonta tárgyhó 5-éig utalja.
(2) Ha valamely fővárosi nemzetiségi önkormányzat
kéri, akkor a testületi működéshez kapcsolódó fővárosi
önkormányzati támogatást – az (1) bekezdésben foglal
taktól eltérően – az erre meghatározott időarányos költ
ségvetési keret mértékéig, a testületi működés személyi
feltételei esetében a Főpolgármesteri Hivatal által ter
mészetben, az egyéb tárgyi feltételek esetében pedig a
szállítói számlák közvetlen átutalásával, szállítói finan
szírozás alkalmazásával is biztosíthatja a Fővárosi Ön
kormányzat.
IX. Fejezet
A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi
befektetésekkel, hitelfelvétellel és adósságot
keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok
24. A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi
befektetésekkel, hitelfelvétellel és adósságot keletkeztető
ügyletekkel kapcsolatos szabályok
31. §
(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör
vényben meghatározott finanszírozási bevételek és ki
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adások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök be
tétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, valamint
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásával, bevál
tásával kapcsolatosan a (2) bekezdés szerint a főpolgár
mester dönt.
(2) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átme
netileg szabad pénzeszközeit
a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vá
sárlására fordíthatja, valamint
b) betétként lekötheti.
(3) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszí
rozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó
szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon fel
használható.
HARMADIK RÉSZ
Záró rendelkezések
25. Hatálybalépés
32. §
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

02

01

Ügyletkód

FE20007912
FE21IG001

1. Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Összesítő

Működési bevételek

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Beruházások
Beruházások
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Beruházások

3 045 704
157 698
3 203 402

3 203 402

Kiadás

12 729

3 875

25 000

423 753

383 762

2 196 585

Működési
kiadás

71 704 


71 704 
3 131 698
3 203 402

Bevétel

41 604

19 500
10 600

Működési
bevétel

2 974 000
157 698
3 131 698
3 131 698
-

Egyenleg

25 698
97 000

35 000

Felhalmozási
kiadás

448

Létszám

448

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

3 131 698

Felhalmozási
FinanszíFinanszíbevétel
rozási kiadás rozási bevétel

adatok ezer forintban
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Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

B4

K3

K2

100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
K1

Önként vállalt feladatok

FE19007735

Hatályos (B)

K6 Hatályos (B)
K6 Előkészítés alatt (C)
B3
B4
B816

K6

Dologi kiadások

K3

Személyi juttatások

Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
eszközbeszerzései
20192022
FÖRI informatikai rendszerének fejlesztése
FÖRI informatikai rendszerének fejlesztése 2021

Feladat megnevezése

K2

100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
K1

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
lás
megnevezése
ei.
állapota
lás név
szám

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
1. Fejezet
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
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01

210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
K1

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

2. Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona

B4
B816

K3

K2

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
lás
megnevezése
ei.
állapota
lás név
szám
Feladat megnevezése

Összesítő

Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

1 523 898

1 523 898

1 523 898

Kiadás

512 315

146 166

865 417

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
2. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona

Egyenleg

198

Létszám

198

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

1 139 069

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

384 829  1 139 069


384 829  1 139 069
1 139 069
1 139 069
1 523 898
-

Bevétel

384 829

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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01

Ügyletkód

Megszűnt intézményhez
kapcsolódó bevétel

Megszűnt intézményhez
kapcsolódó bevétel
Megszűnt intézményhez
kapcsolódó bevétel

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

3. Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

B816

B816

B7

B4

B4

K4

K4
Megszűnt intézményhez
kapcsolódó kiadás

Megszűnt intézményhez
kapcsolódó kiadás

K3

K3

Megszűnt intézményhez
kapcsolódó kiadás

Megszűnt intézményhez
kapcsolódó kiadás

Feladat megnevezése

K2

K2

K1

210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
K1

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
megnevezése
lás
ei.
állapota
lás név
szám

Összesítő

Központi, irányító szervi támogatás

Központi, irányító szervi támogatás

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek

Működési bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Személyi juttatások

Személyi juttatások

Kiemelt előirányzat neve

1 735 797

1 735 797

1 735 797

Kiadás

947

1 100

214 934

319 024

80 925

89 696

477 300

551 871

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
3. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)

Egyenleg

242

Létszám

202

242

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

591 219

789 855

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

354 521  1 381 276
202
202
354 723  1 381 074
1 381 074
1 381 074
1 735 797
-

Bevétel

182 685

171 836

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
K1

Hatályos (B)

K7

FU19007742

FU19007741

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

4. Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona

B4
B7
B816

Hatályos (B)

K7

K3

K2

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
Kiemelt
besoro Címkód
vagy célokmány besoro
megnevezése
ei.
lás szám
lás név
állapota

Gergely utcai telephelyen a
nyílászárók felújítása
Óhegy u-i telephely "A"
épület nyílászáróinak
felújítása

Feladat megnevezése

Összesítő

Működési bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Központi, irányító szervi támogatás

Felújítások

Felújítások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

1 417 073
18 000
1 435 073

1 435 073

Kiadás

513 630

142 086

761 357

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
4. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona

904 143
17 640
921 783
921 783
-

Egyenleg

8 000

10 000

181

Létszám

360

181

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

921 783

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

512 930 
360 
513 290 
921 783
1 435 073

Bevétel

512 930

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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02

01

Ügyletkód

Hatályos (B)

FE17007552

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

Feladat megnevezése

Kamaraerdei úti telephely
„B” épületének részleges
rekonstrukciója

5. Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

B4

K3

K2

Önként vállalt feladatok
210702 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
K1

B4
B816

K6

K3
K4

K2

210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
K1

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
lás
megnevezése
ei.
állapota
lás név
szám

Összesítő

Működési bevételek

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Beruházások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Kiemelt előirányzat neve

2 561 388
80 000
2 641 388

2 641 388

Kiadás

50

185

1 195

827 913
1 000

278 895

1 452 150

Működési
kiadás
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5. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

Egyenleg

80 000

346

Létszám

346

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

1 845 197

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

796 191  1 765 197


80 000
796 191  1 845 197
1 845 197
1 845 197
2 641 388
-

Bevétel

1 430

794 761

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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Ügyletkód

Hatályos (B)

FU20007978

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

Feladat megnevezése

Kútvölgyi út telephelyen
konyhai gázvezeték és
légtechnika felújítása,
valamint a gázüzemű
berendezések cseréje

6. Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona

B4
B816

K7

K3
K4

K2

210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
K1

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat
Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
vagy
Címkód
besoro
lás
célokmány
megnevezése
ei.
lás név
szám
állapota

Összesítő

Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Felújítások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Kiemelt előirányzat neve

1 212 091
8 796
1 220 887

1 220 887

Kiadás

335 800
150

132 741

743 400

Működési
kiadás
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6. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona

868 450
8 796
877 246
877 246
-

Egyenleg

8 796

186

Létszám

186

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

877 246

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

343 641 


343 641 
877 246
1 220 887

Bevétel

343 641

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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02

01

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

7. Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

B4
B816

B1

K3

K2

Önként vállalt feladatok
210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
K1

B4
B816

K3
K4

K2

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Feladat
besoro
lás név

210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
K1

Feladat
Engedélyokirat
Címkód
Kiemelt
besoro Címkód
vagy célokmány
megnevezése
ei.
lás szám
állapota
Feladat megnevezése

Összesítő

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Kiemelt előirányzat neve

1 751 746

1 751 746

1 751 746

Kiadás

12 000

2 015

13 000

440 000
3 000

190 056

1 091 675

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
7. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
adatok ezer forintban

Egyenleg

267

Létszám

267

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

18 415

1 170 931

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

562 400  1 189 346


562 400  1 189 346
1 189 346
1 189 346
1 751 746
-

Bevétel

4 600

4 000

553 800

Működési
bevétel

1. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
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Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

8. Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona

B816

B7
B816

B4

B4

K4

K4

Megszűnt intézményhez
kapcsolódó bevétel

Megszűnt intézményhez
kapcsolódó bevétel

Megszűnt intézményhez
kapcsolódó kiadás

Megszűnt intézményhez
kapcsolódó kiadás

K3

K3

K2

Megszűnt intézményhez
kapcsolódó kiadás

Feladat megnevezése

Megszűnt intézményhez
kapcsolódó kiadás

K2

K1

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Engedélyokirat Feladat
Címkód
Kiemelt
vagy célokmány besoro
megnevezése
ei.
állapota
lás név

211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
K1

Feladat
besoro Címkód
lás szám

Összesítő

Központi, irányító szervi támogatás

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Központi, irányító szervi támogatás

Működési bevételek

Működési bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Személyi juttatások

Személyi juttatások

Kiemelt előirányzat neve

1 502 447

1 502 447

1 502 447

Kiadás

543

1 200

63 478

329 680

40 652

112 333

239 771

714 790

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
8. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona

449 179 
484
449 663 
1 052 784
1 502 447

Bevétel

91 563

357 616

Működési
bevétel

1 053 268
484
1 052 784
1 052 784
-

Egyenleg

Felhalmozási
kiadás

241

Létszám

484

241

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

252 881

799 903

Felhalmozási
FinanszíFinanszíbevétel
rozási kiadás rozási bevétel

adatok ezer forintban
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K1

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

9. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

B4
B816

K3

K2

FE20007973

Önként vállalt feladatok

211502 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
K1

B4
B5
B7
B816

K6

K3
K4
Hatályos (B)

211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

K2

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat
Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
vagy
Címkód
besoro
célokmány
lás
megnevezése
ei.
lás név
szám
állapota

Összesítő

Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Kiemelt előirányzat neve

Épület átalakítás és bővítés
Beruházások
tervezése és megvalósítása

Feladat megnevezése

1 317 735
25 200
1 342 935

1 342 935

Kiadás

28 113

1 333

8 600

294 622
900

159 643

824 524

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
9. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

971 788
24 610
996 398
996 398
-

Egyenleg

25 200

200

Létszám

590

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

200

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

996 398

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

345 947 
590 
346 537 
996 398
1 342 935

Bevétel

38 046

307 901

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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Önként vállalt feladatok

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

10. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

B4

K3

K2

Feladat megnevezése

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Kiemelt előirányzat neve

Összesítő

Működési bevételek

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Működési bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Központi, irányító szervi támogatás

Nagykastély épület földszint
FE20007900 fokozott ápolási részleg
Beruházások
kialakítása

212002 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
K1

B4
B7
B816

B1

K6

K3
K4
Hatályos (B)

212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
K1

K2

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
megnevezése
lás
ei.
állapota
lás név
szám

1 040 880
20 164
1 061 044

1 061 044

Kiadás

1 238

84

433

246 553
342

126 945

665 285

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
10. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

758 086
20 055
778 141
778 141
-

Egyenleg

20 164

171

Létszám

109

171

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

778 141

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

282 794 
109 
282 903 
778 141
1 061 044

Bevétel

1 755

280 879

160

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
K1

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

11. Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona

B4
B7
B816

K3
K4

K2

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
lás
megnevezése
ei.
lás név
állapota
szám
Feladat megnevezése

Összesítő

Működési bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Kiemelt előirányzat neve

827 451

827 451

827 451

Kiadás

176 014
1 200

87 972

562 265

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
11. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona

639 351
700
638 651
638 651
-

Egyenleg

137

Létszám

700

137

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

638 651

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

188 100 
700
188 800 
638 651
827 451

Bevétel

188 100

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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Ügyletkód

Hatályos (B)

K6

FE21008053

FE19007745

Nem releváns (D)
Egészségügyi eszközök beszerzése

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

Összesítő

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Központi, irányító szervi támogatás

Beruházások

Fehér köz telephely női-férfi vizesblokk
kialakítása

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

Feladat megnevezése

Mosókonyhai berendezések folyamatos
cseréje

12. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

B4
B6
B816

B2

B1

K3
K6

K2

Önként vállalt feladatok
212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
K1

B4
B6
B7
B816

Hatályos (B)

K6

K3

K2

212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
K1

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
lás
megnevezése
ei.
állapota
lás név
szám

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
12. Fejezet
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

5 401 386
35 000
5 436 386

5 436 386

Kiadás

920 294

149 482

920 576

999 152

348 790

2 063 092

Működési
kiadás

Egyenleg

4 000

16 000

15 000

628

Létszám

4 000

8 600

628

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

821 042

3 271 934

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

1 330 810  4 070 576
12 600 
22 400
1 343 410  4 092 976
4 092 976
4 092 976
5 436 386
-

Bevétel

318 810
8 500

842 000

122 500
39 000

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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Hatályos (B)

K7

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

Foglalkoztatási és fejlesztő
eszközök beszerzése

Feladat megnevezése

FU20007886 Lámpák cseréje

Mozaik Gazdasági Szervezet
FU18007664 Fővárosi Önkormányzat
Óvodája: részleges tetőfelújítás

FE20007891

Kötelező feladatok

Ügyletkód

13. Fővárosi Önkormányzat Óvodája

K7 Hatályos (B)
B4
B816

Hatályos (B)

K6

K3

K2

390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája
K1

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
megnevezése
lás
ei.
állapota
lás név
szám

Összesítő

Felújítások
Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Felújítások

Beruházások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

199 607
143 143
342 750

342 750

Kiadás

40 233

21 826

137 548

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
13. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Óvodája

199 092
143 143
342 235
342 235
-

Egyenleg

6 000

136 126

1 017

21

Létszám

21

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

342 235

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

515 


515 
342 235
342 750

Bevétel

515

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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B816

K3
K6

K2

K1

14. Cseppkő Óvoda

Hatályos (B)

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

390421 Cseppkő Óvoda

Ügyletkód

FE21008050

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
Kiemelt
besoro Címkód
vagy célokmány besoro
megnevezése
ei.
lás szám
lás név
állapota

Udvari mosdó kialakítása

Feladat megnevezése

Összesítő

Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Kiemelt előirányzat neve

155 685
2 000
157 685

157 685

Kiadás

31 605

17 470

106 610

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
14. Fejezet
Cseppkő Óvoda



157 685
157 685



Bevétel

Működési
bevétel





155 685
2 000
157 685
157 685
-

Egyenleg

2 000

19

Létszám

19

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

157 685

Felhalmozási Felhalmozási
FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

adatok ezer forintban

1. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

2021. december 22.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1701

01

FE21008097

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

15. Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

B4
B816

K3
K6
Hatályos (B)

390431 Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
K1
K2

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
megnevezése
lás
ei.
állapota
lás név
szám

Első beszerzés

Feladat megnevezése

Összesítő

Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Kiemelt előirányzat neve

124 436
50 000
174 436

174 436

Kiadás

47 624

10 396

66 416

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
15. Fejezet
Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

109 436
50 000
159 436
159 436
-

Egyenleg

50 000

Létszám

9
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9

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

159 436

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

15 000 


15 000 
159 436
174 436

Bevétel

15 000

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
K1

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

16. Deák17 Gyermek És Ifjúsági Művészeti Galéria

B4
B816

K3

K2

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
megnevezése
lás
ei.
állapota
lás név
szám
Feladat megnevezése

Összesítő

Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

75 798

75 798

75 798

Kiadás

27 030

7 720

41 048

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
16. Fejezet
Deák17 Gyermek És Ifjúsági Művészeti Galéria

75 298

75 298
75 298
-

Egyenleg

Létszám

6

6

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

75 298

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

500 

500 
75 298
75 798

Bevétel

500

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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FE20007901

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

17. Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

B4
B816

K6

K3
Hatályos (B)

390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
K1

K2

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
lás
megnevezése
ei.
állapota
lás név
szám

Ételszállító járművek
beszerzése

Feladat megnevezése

Összesítő

Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Beruházások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

3 104 480
12 270
3 116 750

3 116 750

Kiadás

1 712 466

206 533

1 185 481

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
17. Fejezet
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

Egyenleg

12 270

349

Létszám

349

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

2 225 119

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

891 631  2 212 849


12 270
891 631  2 225 119
2 225 119
2 225 119
3 116 750
-

Bevétel

891 631

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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01

Önként vállalt feladatok

18. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Nem releváns (D)

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

B4

K7

K3

K2

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Nem releváns (D)
Nem releváns (D)
Nem releváns (D)
Nem releváns (D)
Nem releváns (D)

540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
K1

B4
B816

B1

K3
K5
K6
K6
K6
K6
K6

K2

540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
K1

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
lás
megnevezése
ei.
állapota
lás név
szám
Kiemelt előirányzat neve

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/
Központi Könyvtár, tagkönyvtárak,
egyéb kiszolgáló épületek esedékes
felújítási munkálatai

Összesítő

Működési bevételek

Felújítások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Könyvtári dokumentumok beszerzése Beruházások
Állományvédelmi eszközök beszerzése Beruházások
Bútorok beszerzése
Beruházások
Informatikai eszközök beszerzése
Beruházások
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Beruházások

Feladat megnevezése

3 028 219
119 000
3 147 219

3 147 219

Kiadás

59 282

1 755

6 500

515 675
900

351 640

2 092 467

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
18. Fejezet
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Egyenleg

12 700

68 250
4 572
6 300
19 050
8 128

441

Létszám

441

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

2 651 397

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

495 822  2 532 397


119 000
495 822  2 651 397
2 651 397
2 651 397
3 147 219
-

Bevétel

84 286

407 536

4 000

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

19. Budapesti Művelődési Központ

B4
B816

K3

K2

540111 Budapesti Művelődési Központ
K1

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
Kiemelt
besoro Címkód
vagy célokmány besoro
megnevezése
ei.
lás szám
lás név
állapota
Feladat megnevezése

Összesítő

Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

138 933

138 933

138 933

Kiadás

35 165

13 154

90 614

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
19. Fejezet
Budapesti Művelődési Központ

127 513

127 513
127 513
-

Egyenleg

18

Létszám

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

18

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

127 513

Felhalmozási Felhalmozási
FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

11 420 

11 420 
127 513
138 933

Bevétel

11 420

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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Hatályos (B)

Hatályos (B)

Hatályos (B)

Hatályos (B)
Hatályos (B)

Hatályos (B)

Hatályos (B)

K6

K6

K6

K6
K6

K7

K7

20. Budapesti Történeti Múzeum

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

B4

K3

K2

550102 Budapesti Történeti Múzeum
K1

B4
B816

FU20007917

FU19007762

FE20007873
FE21008095

FE20007872

FE20007869

FE20007813

FE16007181

Önként vállalt feladatok

Hatályos (B)

K6

B1

Nem releváns (D)

K6

K3
K5

K2

550101 Budapesti Történeti Múzeum
K1

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
lás
megnevezése
ei.
állapota
lás név
szám

BTM-Budapest Galéria Háború(k)ban
megerőszakolt nők emlékműve
Aquincumi múzeum leletraktárának
bővítése, klimatizálása
Műtárgyak digitalizálása és
számítástechnikai fejlesztés
Szerverfejlesztés és tárhely bővítés
Fegyveres biztonsági őrök felszerelése
BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok
felújítása
BTM-Budapest Galéria, Szent Gellért
szobor felújítása

Összesítő

Működési bevételek

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Felújítások

Felújítások

Beruházások
Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

Kiemelt előirányzat neve

Informatikai eszköz beszerzés és gép-,
Beruházások
berendezés beszerzés
Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció Beruházások

Feladat megnevezése

3 105 138
254 736
3 359 874

3 359 874

Kiadás

20 200

1 550

10 000

1 055 883
866

294 348

1 722 291

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
20. Fejezet
Budapesti Történeti Múzeum

2 329 011
254 736
2 583 747
2 583 747
-

Egyenleg

79 410

36 322

8 370
800

40 000

21 740

28 200

8 144

31 750

Felhalmozási
kiadás

776 127 


776 127 
2 583 747
3 359 874

Bevétel

31 750

738 377

6 000

Működési
bevétel

315

Létszám

315

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

2 583 747

Felhalmozási
FinanszíFinanszíbevétel
rozási kiadás rozási bevétel

adatok ezer forintban
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Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

B4
B816

Ügyletkód

Feladat megnevezése

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

Összesítő

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Az Emlékház kiállítási
koncepciója megújításának I.
üteme, zenehallgatási
FE18BARTOK1
Beruházások
állomások létesítése
interaktív eszközök
beépítésével
FU21008060
Állagvédelmi felújítása
Felújítások

Kötelező feladatok

Feladat
besoro
lás név

21. Bartók Béla Emlékház

Hatályos (B)

K7

B1

Nem releváns (B)

K6

K3

K2

550111 Bartók Béla Emlékház
K1

Feladat
Engedélyokirat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány
megnevezése
lás
ei.
állapota
szám

83 667
8 078
91 745

91 745

Kiadás

40 825

7 768

35 074

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
21. Fejezet
Bartók Béla Emlékház

73 399
8 078
81 477
81 477
-

Egyenleg

3 200

4 878

Létszám

5

5

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

81 477

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

10 268 


10 268 
81 477
91 745

Bevétel

7 818

2 450

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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Hatályos (B)
Nem releváns (D)

Hatályos (B)

K6

K7

FU21008040

FE16007190

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

22. Budapest Főváros Levéltára

B4
B6
B816

B1

Ügyletkód

Kötelező feladatok

K3
K6

K2

560101 Budapest Főváros Levéltára
K1

Feladat
Engedélyokirat
Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
vagy
Címkód
besoro
célokmány
lás
megnevezése
ei.
lás név
szám
állapota

Összesítő

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Központi, irányító szervi támogatás

Felújítások

1 181 338
34 320
1 215 658

1 215 658

Kiadás

22 210

Egyenleg
110 947  1 070 391


34 320
110 947  1 104 711
1 104 711
1 104 711
1 215 658
-

Bevétel

93 524
500

122

Létszám

122

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

1 104 711

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

6 170

16 923

Működési
bevétel

Toronyablakok felújítása,
nyílászáró cserék 3
lépcsőházban

300 140

128 146

753 052

Működési
kiadás

5 940

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Kiemelt előirányzat neve

adatok ezer forintban

1. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Raktárkapacitás bővítéseBeruházások
feladathoz kapcsolódó áfa

Raktárkapacitás bővítése

Feladat megnevezése
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22. Fejezet
Budapest Főváros Levéltára
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Hatályos (B)
Hatályos (B)
Hatályos (B)
Hatályos (B)

K6

K7

K7

K7

Hatályos (B)

B4

K3

K2

570102 Fővárosi Állat-és Növénykert
K1

B816

K3
K6

K2

Ügyletkód

FU20007971

FU20007970

FU20007965

FE17007397

FE17007390

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

FE13006719

570111 Fővárosi Állat- és Növénykert - Pannon Park projekt
K1

B4
B6
B816

Hatályos (B)

K3
K5
K6

K2

570101 Fővárosi Állat-és Növénykert
K1

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
lás
megnevezése
ei.
állapota
lás név
szám

Pannon Park fejlesztése

Elefántház rekonstrukció
Nagyszikla héjazat
rekonstrukció
Rája medence felújítása
(Varázshegy)
Elektromos fogadó
állomások szekunder oldali
felújítása
Főbejárat pénztárablakok
teljes cseréje

Feladat megnevezése

Működési bevételek

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Központi, irányító szervi támogatás

Felújítások

Felújítások

Felújítások

Beruházások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások

Kiemelt előirányzat neve

266 142

7 750

50 000

411 029

31 994

202 640

1 751 872
15 000

215 040

1 202 076

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
23. Fejezet
Fővárosi Állat- és Növénykert

323 892

2 482 488
1 500

Működési
bevétel

6 057 688

2 315

6 000

3 779

80 000

2 889

6 703 351

794 983

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

adatok ezer forintban
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Ügyletkód

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

23. Fővárosi Állat- És Növénykert

Feladat
Engedélyokirat Feladat
Címkód
besoro
Kiemelt
Címkód
vagy célokmány besoro
lás
megnevezése
ei.
állapota
lás név
szám
Feladat megnevezése

Összesítő

Kiemelt előirányzat neve

4 153 543
6 152 671
10 306 214

10 306 214

Kiadás

Működési
kiadás

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
23. Fejezet
Fővárosi Állat- és Növénykert

Egyenleg

263

Létszám

263

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

2 807 880  1 345 663

 6 152 671
2 807 880  7 498 334
7 498 334
7 498 334
10 306 214
-

Bevétel

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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01

Címkód megnevezése

Hivatal által fizetett
kártérítés, kárpótlás

Hivatali pénzügytechnikai
feladatok

Országgyűlési képviselők
választására

712001

713401

711501 Központi irattár költségeire

710901 Igazgatási apparátus kiadásai

Hivatali perköltség, adók,
710701
illetékek kiadásai

710601

710501 Hivatali informatikai feladatok

710301 Gazdasági és ellátási feladatok

Feladat
besoro
Címkód
lás
szám

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás
Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

K1

K3
B816

K3
B816

B1

K3

K2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

2 000

1 350

6 650

60 000

20 000

30 883

853 292

4 835 514

3 500

3 920

749 953

795 003

3 450

Működési
kiadás

10 000

3 000

Működési
bevétel

15 000

119 967

24 000

60 000

20 000

5 719 689

3 500

3 920

749 953

954 420

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

adatok ezer forintban
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K1

K3
B816

Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

K3
B816

K2

Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

K3
B816

Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

FU16007243

K3
B816

Hatályos (B)

K7

FU19007777

Harangtorony, épület tetőfedő
bádogos szerkezetek, oromfalazat Felújítások
felújításának tervezése
Központi Irattári épület részleges
Felújítások
rekonstrukciója
Bank épületszárny részleges
Felújítások
felújításának tervezése

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Hatályos (B)

K7

FU15007077

Feladat megnevezése

B4
B816

Hatályos (B)

K7

K3

K2

Ügyletkód

Kötelező feladatok

Engedélyokirat
Feladat
Kiemelt
vagy
besoro
célokmány
ei.
lás név
állapota
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Fővárosi Közlöny
előállítására

Bizottsági elnökök munkáját
segítők kiadásai

Képviselőcsoportok
munkáját segítők kiadásai

721001 Városgondnoki feladatok

714701 Gyorsírok költségei

714601

Kompenzációs listás
714501 képviselők munkáját segítők
kiadásai

714401

Fővárosi kitüntetések,
714301
elismerések kiadásai

714001

713901 HAIR üzemeltetési kiadások

Feladat
besoro
Címkód
Címkód megnevezése
lás
szám
713801 Országos népszavazás

Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

K3
B816

K1

B816

K2

K2

B816

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

K1

B816

K2

K1

B816

K2

K1

K3
B816

K2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

Kiemelt előirányzat neve

K1

Feladat megnevezése

Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

Ügyletkód

K3
B816

K3
B816

B1

K3

K2

K1

Engedélyokirat
Feladat
Kiemelt
vagy
besoro
célokmány
ei.
lás név
állapota
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8 391

54 135

6 600

11 596

73 557

7 320

45 776

18 197

114 731

6 180

9 382

41 150

7 000

365 000

400

270

1 330

Működési
kiadás

2 000

Működési
bevétel

62 526

6 600

85 153

53 096

132 928

56 712

7 000

365 000

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel
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Vagyonnyilvántartási
feladatok

Címkód megnevezése

740301 Hivatali beruházások

726101 Patkányirtás ellenőrzése

723401

Feladat
besoro
Címkód
lás
szám

Hatályos (B)

Hatályos (B)

Hatályos (B)

Hatályos (B)

Hatályos (B)

Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

Hatályos (B)
Hatályos (B)
Hatályos (B)
Hatályos (B)
Hatályos (B)
Hatályos (B)
Hatályos (B)

Hatályos (B)

K6

Hatályos (B)

Hatályos (B)

K6

K6

Hatályos (B)

K6

K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
B816

Hatályos (B)

K6

K3
B816

K2

FE17007340
FE19007690
FE19007701
FE20GE003
FE20GE004
FE20GE009
FE19007704

FE20095925

FE21007983

FE20007834

FE20007833

FE20007829

FE20007828

FE20007810

FE19007774

FE17007337

Beruházások
Beruházások
Beruházások
Beruházások
Beruházások
Beruházások
Beruházások
Központi, irányító szervi támogatás

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

Kiemelt előirányzat neve

K1

Számítástechnikai eszközök
beszerzése 2021-2022.
Pénzügyi Információs Rendszer
fejlesztése
Közterület-használati program
fejlesztése
Térinformatikai rendszer
fejlesztése
Hivatali szoftverek licencei és
fejlesztése
IT biztonsági és üzemeltetést
támogató licencek
Központi aktív eszközök cseréje
Digitális hálózati fénymásolók
beszerzése
IMMI zajtérkép program
funkcionális bővítése
Díszterem videó és akusztikai
fejlesztés
Közter dokumentum
összehasonlító funkció
Városháza kazánok cseréje,
korszerűsítése
Tűzjelző hálózat kivitelezése
Klíma beszerzés
Irattár klíma korszerűsítése
Zászló beszerzés
Épületberendezések beszerzése
Tűzivíz-vízrendszer tervezése
Nyomdagép beszerzése 2019.

Feladat megnevezése

Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

FE21007984

Ügyletkód

K3
B816

Engedélyokirat
Feladat
Kiemelt
vagy
besoro
célokmány
ei.
lás név
állapota
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3 000

201

1 299

8 000

Működési
kiadás

Működési
bevétel

34 493
8 075
45 207
7 266
16 254
63 500
9 970

10 000

3 500

8 000

4 000

20 000

35 000

120 014

324 815

103 080

82 283

8 590

100 414

1 004 461

4 500

8 000

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel
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02

Címkód megnevezése

Külföldi kiutazások
költségeire

711202

711702

Szaklapok, szakkönyvek
beszerzésére

711602 Belföldi kiküldetés kiadásai

Adóügyi feladatok ellátását
711402 végző dolgozók érdekeltségi
alapja

Hivatali protokolláris
kiadások

Igazgatási apparátus kiadásai

711102

710902

Hivatali vezetők személyi
710802 reprezentációs kiadásai és
egyéb szolgáltatások

Feladat
besoro
Címkód
lás
szám

K3
B816

K3
B816

K2

K1

B816

K2

K1

K3
B816

K2

K1

K3
B816

K2

K3
B816

K2

K1

K3
B816

K2

K1

Ügyletkód

Önként vállalt feladatok

Engedélyokirat
Feladat
Kiemelt
vagy
besoro
célokmány
ei.
lás név
állapota
Feladat megnevezése

Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

Kiemelt előirányzat neve
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5 225

429

50

209

9 204

70 796

125

887

1 988

4 988

12

297

120 798

689 774

870

1 879

4 350

Működési
kiadás

Működési
bevétel

5 225

688

80 000

3 000

5 000

810 869

7 099

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

adatok ezer forintban
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Brüsszeli Képviselet kiadásai

Címkód megnevezése

Bizottsági elnökök munkáját
segítők kiadásai

714402

Képviselőcsoportok
munkáját segítők kiadásai

Horizont 2020 ATELIER
Projekt

"Horizont 2020 USERCHI"
projekt

714602

715002

715102

Kompenzációs listás
714502 képviselők munkáját segítők
kiadásai

Munkáltatói lakáskölcsön
(Egészségügy)

712602

Dolgozók lakásépítésére,
711902 vásárlására folyósított
kölcsön

711802

Feladat
besoro
Címkód
lás
szám

B816

K2

K1

B816

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Központi, irányító szervi támogatás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 160

30 817

1 500

11 113

1 185

6 776

732

4 178

2 050

11 700

200

741

47 258

4 737

28 005

Működési
kiadás

Működési
bevétel

23 000
23 000

34 977

12 613

7 961

4 910

13 750

200

741

80 000

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel
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K2

K1

B816

K2

K1

B816

K2

K1

B816

K2

K1

K3
B816

B7
B816

K8

K2

Dologi kiadások
Dolgozók lakásépítésére,
vásárlására folyósított kölcsön

Kiemelt előirányzat neve

K3
FE18DOLGLK

Feladat megnevezése

K3
B816

Nem releváns (D)

Ügyletkód

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

K1

Engedélyokirat
Feladat
Kiemelt
vagy
besoro
célokmány
ei.
lás név
állapota
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"Horizont 2020 Fast Track"
projekt

Címkód megnevezése

740302 Hivatali beruházások

716102 SchoolFood4Change projekt

716002 DIVINFOOD projekt

715902 LIFE RUNOFF projekt

715702 CO4CITIES projekt

Hatályos (B)

Hatályos (B)

Hatályos (B)

Hatályos (B)

K6

K6

K6

K6

FE20GE013

FE20GE011

FE20GE010

FE20GE007

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Hatályos (B)

FE20GE006

Hatályos (B)

K2

K6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

Kiemelt előirányzat neve

K6
Mobiltelefonok beszerzése
Vezetékes asztali
telefonkészülékek beszerzése
Egyéb gépek, berendezések
beszerzése
Főpolgármesteri Hivatal
vagyonvédelmi rendszerének
átalakítása
Bútor beszerzés
Hivatali telekommunikációs
hálózat részleges rekonstrukciója

Feladat megnevezése

B816
FE20GE005

Ügyletkód

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Központi, irányító szervi támogatás

K1

B816

K2

K1

B816

K2

K1

B816

K2

K1

B816

K2

K1

B816

K2

K1

B816

K2

K1

Engedélyokirat
Feladat
Kiemelt
vagy
besoro
célokmány
ei.
lás név
állapota

715602 "EUKI Szolárkataszter" projekt

715402 Life HungAIRY című projekt

715302

Feladat
besoro
Címkód
lás
szám
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992

7 354

89

663

207

1 539

974

3 894

2 100

10 500

12 279

77 327

539

3 995

Működési
kiadás

Működési
bevétel

8 000

15 247

7 730

10 991

5 000

15 000

8 346

752

1 746

4 868

12 600

89 606

4 534
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rozási kiadás rozási bevétel

adatok ezer forintban

1. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

2021. december 22.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1717

03

Címkód megnevezése

24. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Összesítő

Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

K3
B816

K2

Dologi kiadások
Működési bevételek
Központi, irányító szervi támogatás

Központi, irányító szervi támogatás

Hivatali szakrendszerek
fejlesztése a jogszabályoknak való Beruházások
megfelelés érdekében

Kiemelt előirányzat neve

K3
B4
B816

Államigazgatási feladatok

FE20007839

Feladat megnevezése

K3
B816

Hatályos (B)

Ügyletkód

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Központi, irányító szervi támogatás

K1

B816

K6

Engedélyokirat
Feladat
Kiemelt
vagy
besoro
célokmány
ei.
lás név
állapota

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

Margitszigeti zaj- és
725803 rezgésvédelmi hatósági
feladatok

712503 Adóigazgatási feladatokra

712403 Adó Főosztály kiadásai

Feladat
besoro
Címkód
lás
szám

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
24. Fejezet
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

10 259 454
1 253 146
11 512 600

11 512 600

Kiadás

10 000

23 937

279

124 972

761 751

Működési
kiadás

Egyenleg

4 750

972

Létszám

972

Létszámkeret
Közfoglalkozközfoglalkoztatottak
tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

10 000

21 937

887 002

66 718

Felhalmozási Felhalmozási FinanszíFinanszíkiadás
bevétel
rozási kiadás rozási bevétel

17 000  10 242 454
23 000  1 230 146
40 000  11 472 600
11 472 600 11 472 600
11 512 600
-

Bevétel

2 000

Működési
bevétel

adatok ezer forintban
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BKM NZrt.-FŐKERT Kertészeti
Divízió
Radnóti Miklós Színház Nonprofit
Kft.
Katona József Színház Nonprofit
Kft.
Budapest Film Zrt.
BKM NZrt.-FŐKÉTÜSZ
Kéményseprőipari Divízió
Budapesti Sportszolgáltató Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.
Agglomerációs belső szakaszok
költségtérítési hozzájárulása
Budapest Brand Nonprofit Zrt.
BFVT Kft. közszolgáltatás

822801 Vízrendezés

822701 Közvilágítás

816901
821901

816701

816301

815801

815701

814801

814601

814101

813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

812001

Ügyletkód

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Kiemelt előirányzat neve

Hatályos (A)

Hatályos (A)

K8

K8

Dologi kiadások
Védművek védképességét szolgáló
Felújítások
helyreállítási feladat

K3

K7

BDK Kft. (Szolgáltatási díj)
Közvilágítási díj
Várkapitányság NZrt.

Dologi kiadások
Dologi kiadások
Dologi kiadások

Dologi kiadások

K3
K3
K3

Dologi kiadások

Fővárosi Integrált Területi
Program 202127TOP projekt

K3

K3

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb működési célú kiadások

K5

K5

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

K5

K5

K5

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

K5

K5

Egyéb működési célú kiadások

FU16007305

FE17007506

FE17007572

Tervezési előkészítés a Milleniumi
Földalatti Vasút
Egyéb felhalmozású célú kiadások
rekonstrukciójához és a
járműbeszerzéshez
Budapesti villamos és trolibusz
Egyéb felhalmozású célú kiadások
járműfejlesztés II. ütem
BUBI III.
Egyéb felhalmozású célú kiadások

K5

Hatályos (A)

Hatályos (A)

K8

Egyéb működési célú kiadások

Feladat megnevezése

K5

FE16007299M

Kötelező feladatok

Feladat
besoro
lás név

Egyéb működési célú kiadások

K5

A lakossági nem közművel
811001 összegyűjtött szennyvíz
ártalmatlanítási költségek támogatása

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K5

K5

Trafó-Kortárs Művészetek Háza
Nonprofit Kft.
Örkény István Színház Nonprofit
812801
Kft.

K5

K5

810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.

BKK Zrt. közösségi közlekedés
közlekedésszervezői feladatai

Címkód megnevezése

Kiemelt
ei.

810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.

810201

Feladat
besoro Címkód
lás szám

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

640 548

4 457 984
4 800 000
28 925

9 680

554 000

1 230 000

6 580 000

183 748

30 696

99 000

881 670

508 160

4 427 479

672 198

410 960

9 600

5 000

319 950

117 598 320

Működési
kiadás

Működési
bevétel

34 098

730

634 579

500 000

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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Címkód megnevezése

Budapest Közút Zrt. operatív
közútkezelési feladatok

840301 Önkormányzati beruházások

825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai
BKK Zrt. stratégiai közútkezelési
825601
feladatok
Budapesti Fesztiválzenekar
837601
Alapítvány
Költségvetési szerveknek folyósított
840101
támogatás

825401

825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás

823001

BKM NZrt.-FKF Köztisztasági
Divízió
823601 BKK Zrt. egyéb feladatai
Szennyvízkezelési közszolgáltatási
823701
feladatok

822901 Temetőfenntartás

Feladat
besoro Címkód
lás szám

825001005
825001004
825001008

K3
K3
K3

TÉR_KÖZ pályázat
városrehabilitációs keret
"Rak-Park"- A pesti belvárosi
Duna-part Kossuth tér-Fővám tér
közötti szakasz tervezése

Nem releváns (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

K8

K6

K6

K6

K6

K6

K6

FE21007981

FE20007848

101 493

Beruházások

Beruházások
Beruházások
Beruházások

Volt palackozó üzemhez
kapcsolódó tárgyi eszköz
beszerzés
Egységes ingatlannyilvántartási
rendszer létrehozása -BFVK Zrt.
Lakás beruházási feladatok BFVK Zrt.
Lakás beruházási feladatok BFVK Zrt.

250 760

3 299

50 000

164 746

"Duna-Buda" Budai belvárosi
Duna-part megújítására vonatkozó Beruházások
kiviteli tervek elkészítése

3 143 956

Felhalmozási
kiadás

295 873

1 070 072

Működési
bevétel

Beruházások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

240 000

212 215

5 466 594
3 653 233
1 407 301

914 857
1 585 344
376 673

587 126

1 070 072
414 986

189 465

9 465 201

433 215

2 000

Működési
kiadás

34 211 858

Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban

1. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

FE19007808

FE21008076

FE21008075

FE21008072

Egyéb működési célú kiadások

K5

K915

Dologi kiadások

K3

Központi, irányító szervi támogatás
folyósítása

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Dologi kiadások

Dologi kiadások
Dologi kiadások
Dologi kiadások

Dologi kiadások

K3
K5
K3

FE13VE001

825001003

K3

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Működési bevételek

Egyéb működési célú kiadások

Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

K3
K5
B4
Ingatlanértékesítés és portfólió
kezelés
Vagyongazdálkodási feladatok
Lakásgazdálkodási feladatok
Karbantartási, takarítási feladatok

Nemzeti Örökség Intézete
BKM Nzrt.-BTI Temetkezési
Divízió

Feladat megnevezése

Egyéb működési célú kiadások

Ügyletkód

Dologi kiadások

Feladat
besoro
lás név

K5

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K3

K5

K3

Kiemelt
ei.
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

Hatályos (B)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Előkészítés alatt (C)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Nem releváns (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

K6

K6

K6

K6

K8

K8

K6

K8

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K8

Feladat
besoro
lás név

Hatályos (A)

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K6

Kiemelt
ei.

FE20007913

FE21007523

FE21007782

FE18007512

FE19007779

FE17007521

FE007507

FE13006841

FE20SZENA1A

FE18007509

FE2007OKM31

FE17007574

FE21OK003

FE20007974

FE20007951

FE21007170M

FE21007980

Ügyletkód

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Beruházások

Blaha Lujza tér rekonstrukciója
Aquincumi híd előkészítési
fázisának megvalósítása
M3 autópálya fővárosi bevezető
szakaszán zajvédőfal kivitelezése
Fővárosi EuroVelo kerékpáros
útvonalak fejlesztése
XXII. Kerület Városház tér
rekonstrukció
M3 akadálymentesítés

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Széchenyi lánchíd rekonstrukciója Beruházások

BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók
Beruházások
előkészítése és kivitelezése

Széna tér felújítása I./A ütem

VEKOP Kerékpáros fejlesztések

BSK Tárgyi eszköz beszerzés
Beruházások
M3 metróvonal infrastruktúra
rekonstrukció projekt
megvalósításához szükséges
közműkiváltásokkal
Egyéb felhalmozási célú kiadások
összefüggésben felmerülő, nem
elszámolható költségekhez
szükséges forrás biztosítása
4. sz. metró (1.szakasz
alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó
Egyéb felhalmozási célú kiadások
beruházás) KÖZOP előleg
állományváltozással

2 327 000

593 000

209 510

10 030

110 114

2 044 008

13 465 128

586

300 000

19 361

11 642 357

48 712

5 969

27 000

66 576

Örkény István Színház
funkcionális bővítése Asbóth utcai Beruházások
ingatlanokkal
BSK Zugligeti lőtér funkcióváltás Beruházások

110 193

Felhalmozási
kiadás

Vakok Óvodája Általános Iskolája
Beruházások
óvoda épület külső lift építése

Működési
bevétel
1 763

Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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BFVK Zrt.

Feladat megnevezése
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

Előkészítés alatt (C)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Előkészítés alatt (C)

Hatályos (A)

Előkészítés alatt (C)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

K8

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

Feladat
besoro
lás név

Hatályos (A)

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K8

Kiemelt
ei.

FE20007927

Kiemelt előirányzat neve

2 243

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep
vízgyűjtő területéhez kapcsolódó
fejlesztések - I. ütem előkészítése

Beruházások

2 738

Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep iszapvonal Beruházások
fejlesztés előkészítése

833 836

254 000

1 452 223

11 938

1 328 171

1 636 077

205 343

44 577

15 000

539 746

234 250

16 000 000

860 000

Felhalmozási
kiadás

12 994 522

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési
bevétel

Beruházások

Budapest Főváros víztermelő
kutak fejlesztése, vízminőségi és
kapacitáskockázatok kezelése

2018-2021. évi közúti
forgalomirányítás fejlesztési
programja
2022-2025. évi közúti
forgalomirányítás fejlesztési
programja
Forgalomtechnikai intézkedések
20182021
A Budapesti Forgalomirányító
Központ Sitraffic Scala
rendszeréhez kapcsolódó
fejlesztések
Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése
Aranyhegyi-patak árvízvédelmi
létesítmény megvalósítása
Pünkösdfürdői árvízvédelmi
létesítmény megvalósítása
Pünkösdfürdői védvonalszakasz
zöldfelület fejlesztési munkái
Pest -Észak árvízvédelmi szakasz
35., 101., 37. és 38. számú
védvonalszakaszainak fejlesztése
Római-parti védvonalszakasz
fejlesztésének előkészítése
Béke téri tehermentesítő
főgyűjtőcsatorna

BKV Zrt. fejlesztési feladatai

M3 metróvonal rekonstrukciója
megvalósításához szükséges
műszaki ellenőri és egyéb mérnöki
Egyéb felhalmozási célú kiadások
tevékenységgel összefüggő
feladatok megvalósításához
szükséges forrás biztosítása

Feladat megnevezése

Működési
kiadás
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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FE20007926

FE17VI02M

FE19007809

FE19KV04M

FE21008086

FE21007985

FE187575P

FE187575A

FE20094124

FE21008025

FE18007641

FE21008089

FE18007536

FE21008080

Ügyletkód
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Nem releváns (A)

Nem releváns (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K6

Kiemelt
ei.

Feladat
besoro
lás név

FE21008079

FE18TRAFO

FE21007987

FE15007090

FE20GE001

FE21KV002

FE15007079

FE19007591

FE15007070

FE13006812

FE21008030

FE20007858

FE20007862

FE20007861

Ügyletkód

Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

537 768

46 432

203 700

7 873

2 161 209

23 850

151 069

88 592

Pesti rakpart északi rendezése,
Beruházások
gyalogos és kerékpárút kialakítása
TOP - 2021-27 tervezési időszak
stratégiai és projektszintű
előkészítése keret
TOP-Zöldinfrasturktúra-tervezési
feladatok
Városháza rekonstrukció A. ütem
(elektromos munkák,
rendeltetésszerű használathoz
elengedhetetlen felújítások,
Madách téri homlokzat)
Városháza épületének fejlesztése
Keresztszárny oktatóbázis
rekonstrukció
Városháza régi Trafóház
épületének átalakítása
Kulturális információs pont
kialakítása (volt Merlin színház
épület rekonstrukciója)

1 241 972

Beruházások

A fővárosi hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése, különös
tekintettel a hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre

9 256

276 455

195 580

14 975

2 176

Felhalmozási
kiadás

A fővárosi házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtési rendszer
kialakítása projekt keretében
Beruházások
beszerzett hulladékgazdálkodási
eszközök mennyiségében
keletkezett hiány pótlása

Működési
bevétel

4 871 304

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Működési
kiadás
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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Beruházások

BKSZTT 2020. évi beruházási
feladatai
BKSZTT 2021. évi beruházási
feladatai
Fővárosi hulladékgazdálkodási
rendszer bővítése, a
hulladékfeldolgozás és
újrahasznosítás arányának

Budapest teljeskörű
csatornázásához szükséges
további fejlesztések előkészítése

Budapest és Pilisborosjenő közös
szennyvízelvezetési fejlesztés
Beruházások
előkészítése

Feladat megnevezése
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Címkód megnevezése

840401 Önkormányzati felújítások

Feladat
besoro Címkód
lás szám

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

Nem releváns (C)

K6

K7

Nem releváns (C)

Hatályos (A)

K6

Nem releváns (C)

Hatályos (A)

K6

K6

Hatályos (A)

K6

K6

Hatályos (A)

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K6

Kiemelt
ei.

Feladat
besoro
lás név

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Kiemelt előirányzat neve

Budapesti Sportszolgáltató
Központ Közhasznú Nonprofit KftFelújítások
Pilisszántó Orosdy Kastély
vízszigetelés
Budapesti Sportszolgáltató
Központ - Pilisszántó (Orosdy
Kastély) elektromos rendszer
Felújítások
további felújítás, étel lift
elektromos vezéslés felújítása
Lakás felújítási feladatok -BFVK
Felújítások
Zrt.
Nem lakás célú felújítási feladatok
Felújítások
BFVK Zrt.
Nem lakás célú felújítási feladatok
Felújítások
BFVK Zrt.
Nem lakás célú felújítási feladatok
Felújítások
BFVK Zrt.
volt Óbudai Gázgyár 1. sz.
Felújítások
'Szivattyúház' tetőfelújítás
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei
Zrt., Szérűskert utcai tanuszoda
Felújítások
részleges felújítása
Park utcai sportlőtér részleges
Felújítások
felújítása
Budapesti Sportszolgáltató
Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. Margitszigeti Atlétikai
Felújítások
Centrum épület részleges
felújítása

Víziközmű fejlesztési keret
Áthúzódó kiadások átütemezési
kerete
Önkormányzati feladatellátás
felhalmozási kerete

Fővárosi Önkormányzat és
intézményei épületeinek
energetikai korszerűsítése-önerő

Városházi esték Rendezvénytechnikai
berendezések, eszközök
beszerzése
Városháza park kialakítása
Budapest Galéria elhelyezése, új
kiállítóterem kialakítása

Feladat megnevezése

Működési
kiadás

Működési
bevétel

132 000

25 000

3 234

69 262

92 252

42 076

24 161

136 654

17 713

65 000

2 500 000

2 012 651

6 268 874

600 000

500 000

799 365

9 103

Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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FU21008044

FU20007954

FU20007955

FU19007805

FU21007982

FU20007846M

FU16007148M

FU20007847

FU18007653M

FU21008037

FE21GE005

FE20KOFA05

FE20ENONERO

FE21007823

FE21007820

FE21008066

Ügyletkód
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Címkód megnevezése

844901

Önkormányzati feladatellátás
működési kerete
845001 Szennyvíztisztítási keret
Nemzetiségi önkormányzatoknak
845801
folyósított támogatás

841101 Pénzügytechnikai feladatok
Szemünk Fénye fűtés-és
842301 világításkorszerűsítési program
bérleti díja
Állammal szemben folyamatban lévő
842401
és egyéb elszámolások kerete

840501 Adósságszolgálat

Feladat
besoro Címkód
lás szám

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

K7

K7

K7
Dologi kiadások
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n
kívülre
Dologi kiadások

Felújítások

Felújítások

Felújítások

Felújítások

Felújítások

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások

Bolgár
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Roma
Román
Ruszin
Szerb
Szlovák
Ukrán

K3

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Dologi kiadások
Dologi kiadások

K3

K8

Állammal szemben folyamatban
Egyéb felhalmozási célú kiadások
lévő és egyéb elszámolások kerete

Egyéb működési célú kiadások

BKSZTT felújítási, pótlási
feladatai
BKSZTT 2020. évi felújítási,
pótlási feladatai
BKSZTT 2021. évi felújítási,
pótlási feladatai
Városháza épület homlokzatának
felújítása

Budapesti Sportszolgáltató
Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. Soltvadkert épületblokk
elbontása, veszélyes fa kivágása,
épületblokk újraépítése

Feladat megnevezése

K5
FE20ALLAM

FU1106475M2

FU21008029

FU20007857

FU15VI001

FU21008052

Ügyletkód

Dologi kiadások

Feladat
besoro
lás név

K3

K3

K911

Nem releváns (D)

Nem releváns (A)

K7

K3

Hatályos (A)

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K7

Kiemelt
ei.
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5 549

5 549

5 974

5 549

5 974

5 974

5 549

5 549

5 549

5 974

5 974

5 974

143 940

10 634

1 500 000

28 126

7 500 000

4 440 800

Működési
kiadás

Működési
bevétel

229 012

29 465

1 034 584

254 000

190 500

5 000

Felhalmozási
kiadás

6 094 037

Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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Főpolgármesteri Hivatalnak
folyósított támogatás

Címkód megnevezése

Környezetvédelmi Alap

Feladat megnevezése

Egyéb működési célú kiadások

Központi, irányító szervi támogatás
folyósítása

Kiemelt előirányzat neve

853001 Egyéb fejlesztési célú hitel

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

B811

B1

TÉR_KÖZ pályázat
városrehabilitációs keret

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

500 000

723 000

12 802

7 444

35 674 726

Működési
kiadás

7 155 396

9 468 460

669 030

6 885 514

12 000 000

1 187 000

20 520 000

78 880

679 000

64 320

167 400 000

17 676 577

Működési
bevétel

7 106

Felhalmozási
kiadás

162 157

352 230

9 297 458

Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

2 199 048

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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852801

B1

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

B5

B4

Működési bevételek

B4

Települési önkormányzatok
szociális, gyermekjóléti és
852101
gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

B1

B5

852001 Osztalékbevételek

Működési célú költségvetési
851601 támogatások és kiegészítő
támogatások
Tárgyi eszközök üzemeltetésbe,
851801 vagyonkezelésbe és haszonbérletbe
adásából származó bevételek
Részesedések értékesítéséhez,
851901 megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek

851401 Önkormányzati lakások értékesítése

B1

Települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása

851001

B3

850801 Építményadó

B1

B3

850601 Egyéb közhatalmi bevételek

641/2021. (XI. 25.) korm. rend.
miatti kormányzati kompenzáció

B3

850401 Idegenforgalmi adó

850901

B3

850301 Iparűzési adó

Működési bevételek

Dologi kiadások

K3

B4

Egyéb működési célú kiadások

K5

849401 Közművezeték-adó
Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek
849901
kiadásai

Értékesítések, szolgáltatások
850101
bevételei

Dologi kiadások

K3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FEKORNYALAP

Ügyletkód

Egyéb működési célú kiadások

Feladat
besoro
lás név

K8

Nem releváns (D)

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K5

K5

K915

Kiemelt
ei.

849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés

847301 Környezetvédelmi Alap

846001 Szolidaritási hozzájárulás

845901

Feladat
besoro Címkód
lás szám
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

100 414
4 750
8 590

120 014
35 000

3 299
1 763

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Számítástechnikai eszközök
beszerzése 2021-2022.
Hivatali szakrendszerek
fejlesztése a jogszabályoknak való
megfelelés érdekében
Pénzügyi Információs Rendszer
fejlesztése
Közterület-használati program
fejlesztése
Térinformatikai rendszer
fejlesztése
Hivatali szoftverek licencei és
fejlesztése
IT biztonsági és üzemeltetést
támogató licencek
Központi aktív eszközök cseréje
Digitális hálózati fénymásolók
beszerzése
IMMI zajtérkép program
funkcionális bővítése
Díszterem videó és akusztikai
fejlesztés
Közter dokumentum
összehasonlító funkció
Volt palackozó üzemhez
kapcsolódó tárgyi eszköz
beszerzés
Egységes ingatlannyilvántartási
rendszer létrehozása -BFVK Zrt.
Lakás beruházási feladatok BFVK Zrt.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
BFVK Zrt.
vállalkozástól

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Egységes ingatlannyilvántartási
rendszer tervezése

B811

50 000

101 493

3 500

8 000

4 000

20 000

324 815

103 080

82 283

728

16 475

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

"Duna-Buda" Budai belvárosi
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
Duna-part megújítására vonatkozó
vállalkozástól
kiviteli tervek elkészítése

Kiemelt előirányzat neve

Felhalmozási
kiadás

B811

Feladat megnevezése

Működési
bevétel

29 587

Ügyletkód

Működési
kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Feladat
besoro
lás név
"Rak-Park"- A pesti belvárosi
Duna-part Kossuth tér-Fővám tér
közötti szakasz tervezése

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota
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B811

Kiemelt
ei.
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

16 000
5 969
110 193
118 749
1 017
2 000
12 270
66 576

8 370
28 200

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

FROKK székhely biztosítása
Foglalkoztatási és fejlesztő
eszközök beszerzése
Udvari mosdó kialakítása
Ételszállító járművek beszerzése

Örkény István Színház
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
funkcionális bővítése Asbóth utcai
vállalkozástól
ingatlanokkal
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

BSK Tárgyi eszköz beszerzés
Vakok Óvodája Általános Iskolája Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
óvoda épület külső lift építése
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Fehér köz telephely női-férfi
vizesblokk kialakítása

Aquincumi múzeum kerítés
rekonstrukció
Aquincumi múzeum
leletraktárának bővítése,
klimatizálása
Műtárgyak digitalizálása és
számítástechnikai fejlesztés
Szerverfejlesztés és tárhely
bővítés

BTM-Budapest Galéria
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
Háború(k)ban megerőszakolt nők
vállalkozástól
emlékműve

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

40 000

21 740

8 144

15 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

25 200

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Mosókonyhai berendezések
folyamatos cseréje

80 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

20 164

4 086

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

II. ker. Margit körút 66.
elszámolása
Kamaraerdei úti telephely „B”
épületének részleges
rekonstrukciója
Épület átalakítás és bővítés
tervezése és megvalósítása

250 760

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Kiemelt előirányzat neve

Felhalmozási
kiadás

Lakás beruházási feladatok BFVK Zrt.

Feladat megnevezése

Működési
bevétel

B811

Ügyletkód

Működési
kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Feladat
besoro
lás név

B811

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota
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Nagykastély épület földszint
fokozott ápolási részleg
kialakítása

B811

B811

B811

B811

Kiemelt
ei.
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

860 000

7 043 196

M3 metróvonal rekonstrukciója
megvalósításához szükséges
műszaki ellenőri és egyéb mérnöki Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
tevékenységgel összefüggő
vállalkozástól
feladatok megvalósításához
szükséges forrás biztosítása
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

B811

B811

BKV Zrt. fejlesztési feladatai

232 700

M3 akadálymentesítés

B811

59 300

XXII. Kerület Városház tér
rekonstrukció

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

1 003

M3 autópálya fővárosi bevezető
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
szakaszán zajvédőfal kivitelezése vállalkozástól

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

59

BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
előkészítése és kivitelezése
vállalkozástól

B811

B811

300 000

Széna tér felújítása I./A ütem

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

M3 metróvonal infrastruktúra
rekonstrukció projekt
megvalósításához szükséges
közműkiváltásokkal
összefüggésben felmerülő, nem
elszámolható költségekhez
szükséges forrás biztosítása

B811

4 871

27 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
BSK Zugligeti lőtér funkcióváltás
vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

4 211

Márton út 25. számon található
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
sportpálya fejlesztése, előkészítés vállalkozástól

B811

289

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

8 000

22 210

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

4 878

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Nagyszikla héjazat rekonstrukció

800

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Kiemelt előirányzat neve

Felhalmozási
kiadás

B811

Fegyveres biztonsági őrök
felszerelése
Az Emlékház kiállítási
koncepciója megújításának I.
üteme, zenehallgatási állomások
létesítése interaktív eszközök
beépítésével

Feladat megnevezése

Működési
bevétel

Elefántház rekonstrukció

Ügyletkód

Működési
kiadás

B811

Feladat
besoro
lás név

Raktárkapacitás bővítése

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota
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B811

B811
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ei.
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

73

224

274

218

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése
Pünkösdfürdői védvonalszakasz
zöldfelület fejlesztési munkái
Béke téri tehermentesítő
főgyűjtőcsatorna
Budapest Főváros víztermelő
kutak fejlesztése, vízminőségi és
kapacitáskockázatok kezelése
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep
vízgyűjtő területéhez kapcsolódó
fejlesztések - I. ütem előkészítése

Budapest és Pilisborosjenő közös
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
szennyvízelvezetési fejlesztés
vállalkozástól
előkészítése

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Budapesti villamos és trolibusz
járműfejlesztés II. ütem

Budapesti Központi
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
Szennyvíztisztító Telep iszapvonal
vállalkozástól
fejlesztés előkészítése

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

BUBI III.

Budapest teljeskörű
csatornázásához szükséges
további fejlesztések előkészítése
BKSZTT 2020. évi beruházási
feladatai
BKSZTT 2021. évi beruházási
feladatai

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

276 455

195 580

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1 497

2 029 803

2 259

1 194

205 343

311 715

3 800

Budai Fonódó villamoshálózat és
1-3 villamos kiegészítő munkák
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
(mozgólépcső távvezérlés, Margit vállalkozástól
kórház és Selmeci u. peronok)

B811

53 975

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

523

23 425

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Kiemelt előirányzat neve

Felhalmozási
kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Ügyfélcentrumok létesítése

B811

2018-2021. évi közúti
forgalomirányítás fejlesztési
programja
2022-2025. évi közúti
forgalomirányítás fejlesztési
programja

Feladat megnevezése

Működési
bevétel

1 500

Ügyletkód

Működési
kiadás

1. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Feladat
besoro
lás név

Forgalomtechnikai intézkedések
20182021

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

B811

B811

B811

Kiemelt
ei.
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

88 592
787

9 103

79 936

10 000
34 493
8 075
45 207
7 266
16 254

Pesti rakpart északi rendezése,
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
gyalogos és kerékpárút kialakítása vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Városháza épületének fejlesztése
Keresztszárny oktatóbázis
rekonstrukció
Városháza régi Trafóház
épületének átalakítása
Kulturális információs pont
kialakítása (volt Merlin színház
épület rekonstrukciója)
Városházi esték Rendezvénytechnikai
berendezések, eszközök
beszerzése
Városháza park kialakítása
Budapest Galéria elhelyezése, új
kiállítóterem kialakítása
Önkormányzati eszközök
beszerzése bizottságok és
képviselőcsoportok részére
Városháza kazánok cseréje,
korszerűsítése
Tűzjelző hálózat kivitelezése
Klíma beszerzés
Irattár klíma korszerűsítése
Zászló beszerzés
Épületberendezések beszerzése

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

2 888

50 000

53 777

46 432

20 370

9 256

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

B811

Kiemelt előirányzat neve

Felhalmozási
kiadás

A fővárosi házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtési rendszer
kialakítása projekt keretében
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
beszerzett hulladékgazdálkodási vállalkozástól
eszközök mennyiségében
keletkezett hiány pótlása

Feladat megnevezése

Működési
bevétel

38 100

Ügyletkód

Működési
kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Feladat
besoro
lás név
Enviroduna Kft. BKSZT eljárói
díj

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

63 500
7 730
15 247
8 000
9 970

97 000
300 000

2 500 000
29 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Hivatali telekommunikációs
hálózat részleges rekonstrukciója
Nyomdagép beszerzése 2019.
Fővárosi Önkormányzat
Rendészeti Igazgatóság
eszközbeszerzései
20192022
FÖRI informatikai rendszerének
fejlesztése
FÖRI informatikai rendszerének
fejlesztése 2021

Áthúzódó kiadások átütemezési
kerete
Önkormányzati feladatellátás
felhalmozási kerete

Városi erdők
Kerékpártámaszok létesítése
városszerte
Több ivókutat a városba

Közösségi funkciók a Szent István Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
parkba
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Bútor beszerzés

Részvételi költségvetési projektek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
tartalékkeret
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Főpolgármesteri Hivatal
vagyonvédelmi rendszerének
átalakítása

Intézményi kisértékű tárgyi eszköz Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
beszerzés kerete
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Tűzivíz-vízrendszer tervezése

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

2 134 763

25 698

35 000

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Zöldebb és élhetőbb Mester utca

5 000

B811

10 991

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Vezetékes asztali
telefonkészülékek beszerzése

15 000

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Kiemelt előirányzat neve

Felhalmozási
kiadás

Egyéb gépek, berendezések
beszerzése

Feladat megnevezése

Működési
bevétel

B811

Ügyletkód

Működési
kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Feladat
besoro
lás név
Mobiltelefonok beszerzése

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

15 000
6 000
20 000
5 000

23 000
7 106
21 380
14 462
30 000

24 797

254 566

540 843

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Ingyenes sportolási lehetőség
biztosítása
Gyalogosátkelő az Astoriánál
Legális graffitifal létrehozása
Felnőtt Autista Szabadidős és
Kulturális Központ
„Budapest Peremén”
rehabilitációs otthon
Dolgozók lakásépítésére,
vásárlására folyósított kölcsön
Környezetvédelmi Alap

Állammal szemben folyamatban
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
lévő és egyéb elszámolások kerete vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn

Égig érő fű
Égig érő fű 2021. évi pályázat
BKK Zrt. útfelújítási program
megvalósítása, kivitelezés
BKK Zrt. Útfelújítási program
előkészítése, terveztetése
BKK Zrt. 2020-2023. évi
útfelújítási program Útfelújítás
tervezés, terv felülvizsgálat I.
csoport

BKK Zrt. 2020-2023. évi
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
útfelújítási program - Kivitelezés
vállalkozástól
I. csoport

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

50 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Közösségi tér létrehozása
mozgássérülteknek és épeknek

B811

8 038

250 000

250 000

25 000

50 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Állatterápiás programok
idősotthonokban

50 000

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Kiemelt előirányzat neve

Felhalmozási
kiadás

Példamutató közvécék
Budapesten

Feladat megnevezése

Működési
bevétel

B811

Ügyletkód

Működési
kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Feladat
besoro
lás név
Üres lakások felújítása és
bérbeadása hajléktalansággal
küzdőknek

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

490 000

250 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Budapest Közút Zrt. 2020-2023.
évi Útfelújítási programHitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
Kivitelezés III. csoport- XX. Szent
vállalkozástól
Imre herceg utca (Kossuth Lajos
utcaFerenc utca)
Budapest Közút Zrt. 2020-2023.
évi Útfelújítási programHitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
Kivitelezés III. csoport - VIII./X.
vállalkozástól
Hungária krt. (Hős u.-Salgótarjáni
út)
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Budapest Közút Zrt. 2020-2023.
évi Útfelújítási programKivitelezés III. csoport - XIV.
Mogyoródi út (Hungária Krt.Nagy Lajos király útja)

Budapest Közút Zrt. 2022. évi
nagyfelületű útfelújítások
kivitelezése
Budapest Közút Zrt. Útfelújítási,
kiskorrekciós, kerékpáros
beavatkozások előkészítése,
terveztetése, tervfelülvizsgálata
Budapest Közút Zrt. 2022. évi
kiskorrekciós, kerékpáros
beavatkozások - kivitelezés
BKK Zrt. Műtárgy felújítási
program, kivitelezés
BKK Zrt. Műtárgy felújítási
program előkészítés, terveztetés

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

46 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Budapest Közút Zrt. 2020-2023.
évi Útfelújítási programKivitelezés II. csoport/2021

B811

231

60 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

13 907

143 502

200 000

82 000

1 237 548

394 271

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Budapest Közút Zrt. Híd és
műtárgyfelújítások megvalósítása
2020
Budapest Közút Zrt. 2022. évi
hídfenntartási, valamint híd és
műtárgyfelújítási program kivitelezés

900 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Budapest Közút Zrt. 2020-2023.
évi Útfelújítási programKivitelezés I. csoport

B811

14 448

2 497 963

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Kiemelt előirányzat neve

Felhalmozási
kiadás

Budapest Közút Zrt. 2016-2020.
évi útfelújítási program

Feladat megnevezése

Működési
bevétel

B811

Ügyletkód

Működési
kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Feladat
besoro
lás név
BKK Zrt. 2020-2023. évi
útfelújítási program - Kivitelezés
II. csoport/2021

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota
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B811

Kiemelt
ei.
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

44 415
24 161
42 076
92 252
69 262
34 098

8 796

3 234

17 713

136 126
6 000

M3 metró aluljáróhoz kapcsolódó Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
felszíni akadálymentesítés
vállalkozástól
Nem lakás célú felújítási feladatok Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
BFVK Zrt.
vállalkozástól
Nem lakás célú felújítási feladatok Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
BFVK Zrt.
vállalkozástól
Nem lakás célú felújítási feladatok Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
BFVK Zrt.
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Védművek védképességét szolgáló Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
helyreállítási feladat
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Gergely utcai telephelyen a
nyílászárók felújítása
Óhegy u-i telephely "A" épület
nyílászáróinak felújítása
Kútvölgyi út telephelyen konyhai
gázvezeték és légtechnika
felújítása, valamint a gázüzemű
berendezések cseréje

Budapesti Sportszolgáltató
Központ - Pilisszántó (Orosdy
kastély ) elektromos rendszer
további felújítása, étellift
elektromos vezérlés felújítása

Mozaik Gazdasági Szervezet
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
Fővárosi Önkormányzat Óvodája:
vállalkozástól
részleges tetőfelújítás
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Lakás felújítási feladatok -BFVK
Zrt.

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
Zrt., Szérűskert utcai tanuszoda
vállalkozástól
részleges felújítása
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

volt Óbudai Gázgyár 1. sz.
'Szivattyúház' tetőfelújítás

Lámpák cseréje
BTM Budapest Galéria Köztéri
szobrok felújítása
BTM-Budapest Galéria, Szent
Gellért szobor felújítása

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

79 410

36 322

8 000

10 000

136 654

5 425

10 000

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Kiemelt előirányzat neve

Felhalmozási
kiadás

Forgalomtechnikai eszközök
felújítása 2021

Feladat megnevezése

Működési
bevétel

B811

Ügyletkód

Működési
kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Feladat
besoro
lás név
Forgalomtechnikai eszközök
felújítása 2022

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota
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B811

Kiemelt
ei.
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Feladat
besoro Címkód
lás szám

Címkód megnevezése

24 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Főbejárat pénztárablakok teljes
cseréje
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/
Központi Könyvtár,
tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló
épületek esedékes felújítási
munkálatai
Park utcai sportlőtér részleges
felújítása
Budapesti Sportszolgáltató
Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. Pilisszántó Orosdy kastély
vízszigetelése
Budapesti Sportszolgáltató
Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. Margitszigeti Atlétikai
Centrum épület részleges
felújítása
Budapesti Sportszolgáltató
Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. Soltvadkert épületblokk
elbontása, veszélyes fa kivágása,
épületblokk újraépítése
BKSZTT felújítási, pótlási
feladatai
BKSZTT 2020. évi felújítási,
pótlási feladatai
BKSZTT 2021. évi felújítási,
pótlási feladatai
Városháza épület homlokzatának
felújítása

Harangtorony, épület tetőfedő
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
bádogos szerkezetek, oromfalazat
vállalkozástól
felújításának tervezése
Központi Irattári épület részleges
rekonstrukciója

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

B811

119 967

1 034 584

254 000

190 500

5 000

132 000

65 000

25 000

12 700

2 315

6 000

3 779

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

29 465

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Elektromos fogadó állomások
szekunder oldali felújítása

B811

6 170

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Rája medence felújítása
(Varázshegy)

3 200

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Kiemelt előirányzat neve

Felhalmozási
kiadás

Toronyablakok felújítása,
nyílászáró cserék 3 lépcsőházban

Feladat megnevezése

Működési
bevétel

B811

Ügyletkód

Működési
kiadás

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Feladat
besoro
lás név
Állagvédelmi felújítása

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota
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ei.
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Címkód megnevezése

Lakásgazdálkodási feladatokhoz
tartozó bevételek

Szociálpolitikai feladatokhoz
kapcsolódó kiadások

K3

K3

K3

K3
B4

881301 Városüzemeltetési operatív feladatok

Főépítészi és városrendezési
feladatok

Bank épületszárny részleges
felújításának tervezése

Feladat megnevezése

Dologi kiadások

Működési bevételek

Működési bevételek

Működési bevételek

Működési bevételek

Működési bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól

Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

Dologi kiadások

Dologi kiadások

Dologi kiadások
Működési bevételek

Egyéb működési célú kiadások

Ügyletkód

K5

Feladat
besoro
lás név

Dologi kiadások

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K3

K3

B4

B4

881201 Közlekedési szakmai feladatok

880801

Pályázati támogatással vásárolt
880601
bérlakások kiadásai

880401

880301 DHK-s tartozások

857201

856701 Parkolási feltételrendszer biztosítása

B4

B4

Kamatbevételek és egyéb pénzügyi
855501
műveletek bevételei

Közterület-használati díjbevétel,
kártalanítás

B4

855601

B4

855401 Egyéb működési bevételek

B2

Felhalmozási célú önkormányzati
támogatások

854901

855101 Bérleti és lízingbevételek

B1

Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása

B2

B1

B811

Kiemelt
ei.

853901

Egyéb működési célú támogatások
853501
bevételei államháztartáson belülről
Beruházási célú támogatások
853601
államháztartáson belülről

Feladat
besoro Címkód
lás szám

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

32 613

2 043

4 000

500

30 000

10 600

5 000

Működési
kiadás

3 144

334 000

1 815 805

1 500 000

1 501 586

24 564

2 363 157

143 871

628 131

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

3 143 000

26 246 228

Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

15 000

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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883701 Út-, hídfelújítás
BKK Zrt. 2020-2023. évi
útfelújítási program - Kivitelezés
II. csoport/2021
BKK Zrt. útfelújítási program
megvalósítása, kivitelezés

Feladat megnevezése

Dologi kiadások

Dologi kiadások

Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

Hatályos (A)

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

FU20007896

Felújítások

Felújítások
Felújítások

Budapest Közút Zrt. 2020-2023.
évi Útfelújítási programKivitelezés I. csoport
Budapest Közút Zrt. 2020-2023.
évi Útfelújítási programKivitelezés II. csoport/2021
BKK Zrt. Műtárgy felújítási
program, kivitelezés

BKK Zrt. Műtárgy felújítási
Felújítások
program előkészítés, terveztetés
Budapest Közút Zrt. Híd és
műtárgyfelújítások megvalósítása Felújítások
2020

Felújítások

Felújítások

Felújítások

Felújítások

Felújítások

Budapest Közút Zrt. Útfelújítási,
kiskorrekciós, kerékpáros
beavatkozások előkészítése,
terveztetése, tervfelülvizsgálata

BKK Zrt. Útfelújítási program
előkészítése, terveztetése
BKK Zrt. 2020-2023. évi
útfelújítási program Útfelújítás
tervezés, terv felülvizsgálat I.
csoport
BKK Zrt. 2020-2023. évi
útfelújítási program - Kivitelezés
I. csoport
Budapest Közút Zrt. 2016-2020.
évi útfelújítási program

Felújítások

11 016

10 000

10 000

11 459

Működési
kiadás

32 185

Működési
bevétel

2 314

27 815

287 004

1 237 548

394 271

82 000

28 897

540 843

254 566

49 594

16 077

2 497 963

Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban

1. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

FU15007050

FU13006820

FU21KO002

FU20007864

FU20007863

FU16007253

FU20007866

FU20007865

FU12006673

FU13006847

Felújítások

Működési bevételek

FU21KO001

Ügyletkód

Dologi kiadások

Feladat
besoro
lás név

B4

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K3

K3

Fővárosi Önkormányzat
883401 tulajdonában lévő lakások
üzemeltetése

883601 Út-hídfenntartás

K3

K3

882101 Közraktárak

Címkód megnevezése

Kiemelt
ei.

881701 Csótánymentesítés

Feladat
besoro Címkód
lás szám
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Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)

K7

K7

K7

886401

Fővárosi Önkormányzat Képviselő
Testületének juttatásai

884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport

884801 MSZP Képviselőcsoport

Felújítások

Budapest Közút Zrt. 2022. évi
kiskorrekciós, kerékpáros
beavatkozások - kivitelezés

K2

K1

K3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K2

K3

K2

K1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500

250 000

Felújítások

Budapest Közút Zrt. 2022. évi
nagyfelületű útfelújítások
kivitelezése

14 587

98 352

24 057

2 037

17 375

12 228

590

3 900

54 000

490 000

Budapest Közút Zrt. 2020-2023.
évi Útfelújítási programKivitelezés III. csoport - VIII./X. Felújítások
Hungária krt. (Hős u.-Salgótarjáni
út)

Dologi kiadások

46 000

Budapest Közút Zrt. 2020-2023.
évi Útfelújítási programKivitelezés III. csoport- XX. Szent Felújítások
Imre herceg utca (Kossuth Lajos
utcaFerenc utca)

200 000

900 000

Felújítások

600 000

Felhalmozási
kiadás

Budapest Közút Zrt. 2020-2023.
évi Útfelújítási programKivitelezés III. csoport - XIV.
Mogyoródi út (Hungária Krt.Nagy Lajos király útja)

Működési
bevétel

Felújítások

Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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Budapest Közút Zrt. 2022. évi
hídfenntartási, valamint híd és
műtrágyfelújítási program
kivitelezés

Feladat megnevezése

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Ügyletkód

K1

K3

Előkészítés alatt (C)

K7

K4

Előkészítés alatt (C)

K7

Feladat
besoro
lás név

Előkészítés alatt (C)

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K7

883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok

Címkód megnevezése

Kiemelt
ei.

884201 Települési támogatás

Feladat
besoro Címkód
lás szám
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Vállalkozási és vagyonkezelési
feladatok

887401

Önkormányzati választott
tisztségviselők kiadásai

Előkészítés alatt (C)

K7

K6

K3

K3

Önkormányzati eszközök beszerzése
888501 bizottságok, képviselőcsoportok és
tanácsnok részére

Önkormányzati eszközök
beszerzése bizottságok és
képviselőcsoportok részére

889001 Lakásmobilitás

Állati eredetű melléktermékek
889501
Margitszigetről történő elszállítása

Működési bevételek

Dologi kiadások

Dologi kiadások

762

20 000

18 000

2 888

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Beruházások

Dologi kiadások

Dologi kiadások

K3

150 610

444 149

M3 metró aluljáróhoz kapcsolódó
Felújítások
felszíni akadálymentesítés
38 935

54 255

Felújítások

Forgalomtechnikai eszközök
felújítása 2021

100 000

Felhalmozási
kiadás

Felújítások

B4

FE15007025

FU21KO003

FU210888201

1 400

Működési
bevétel
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Forgalomtechnikai eszközök
felújítása 2022

K3

Hatályos (A)

Hatályos (A)

K7

K3

Előkészítés alatt (C)

Dologi kiadások

K2

K7

13 027

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

15

83 383

Személyi juttatások

12 218

69 212

8 000

243

1 740

Működési
kiadás

K1

Dologi kiadások

Működési bevételek

B4

K3

Dologi kiadások

K3

Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

K3

Feladat megnevezése

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

FU19KO02M

Ügyletkód

K2

Feladat
besoro
lás név

Személyi juttatások

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K1

Kiemelt
ei.

Víziközmű-vagyon
888401 ingatlannyilvántartási, igazgatási és
vagyonértékelési költsége

888301 Közterületi parkolási feladatok

888201 Forgalomtechnikai felújítások

888001

887501 Könyvvizsgálói díj

Köznevelési, kulturális és sport
feladatokhoz kapcsolódó kiadások

Címkód megnevezése

887301

Feladat
besoro Címkód
lás szám
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Címkód megnevezése

Margitszigeten elhunytak
közköltséges temetése

Cséry telep monitoring kutak
üzemeltetési költsége

Önkormányzati belföldi kiküldetések
költségei

893901 Tulajdonosi Bizottság

893701 Béremelési keret

893601 II.ker. Margit krt. 66. elszámolása

893501

Patkány- és csípőszúnyogírtási
893301
feladatok

893001

BKV-DBR 4-es metró forgótőke
892401
ÁFA kölcsön finanszírozására

892301

Ügyrendi, Nemzetiségi,
Összeférhetetlenségi és
890601
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző
Bizottság

890101 Emberi Erőforrások Bizottsága

889701 Enviroduna Kft. BKSZT eljárói díj

Feladat
besoro Címkód
lás szám
Enviroduna Kft. BKSZT eljárói
díj

Feladat megnevezése
Beruházások

Kiemelt előirányzat neve

Csípőszúnyog gyérítés

Dologi kiadások

K3

K2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

Működési bevételek
Egyéb működési célú kiadások

K1

B4
K5

K6

Beruházások

Dologi kiadások

K3

K2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Dologi kiadások

K1

II. ker. Margit körút 66.
elszámolása

Patkányirtási feladatok

K3

K3

Dologi kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

K3

Egyéb működési célú kiadások

B6

Egyéb működési célú kiadások

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K5

K5

K3

K2

K3

Személyi juttatások

FE19MARGIT

FE21VI001

Ügyletkód

K1

Feladat
besoro
lás név

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Nem releváns (A)

Nem releváns (A)

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K2

K1

K6

Kiemelt
ei.
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7 090

110

600

15 000 000

500

200

300

54 035

449 580

10 115

50 000

1 000

560

340

900

508

342

950

Működési
kiadás

4 086

50 000

Működési
bevétel

4 086

38 100

Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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Demokratikus Koalíció
Képviselőcsoport

Címkód megnevezése

Párbeszéd Magyarországért
Képviselőcsoport

K3

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K2

K3

Működési célú átvett pénzeszközök

Dologi kiadások

Személyi juttatások

B6

897601 BGYH Zrt. tulajdonosi kölcsön

Dologi kiadások
Dologi kiadások

6 276

500

1 024

500

30 987

206 109

389

387

1 024

2 500

588

3 600

11 915

460

1 000

16 203

660

3 200

Működési
kiadás

1 500 000

Működési
bevétel

300 000

Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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FŐVÁROSI KÖZLÖNY

K1

K3

Zöld infrastruktúra fenntartásának
897001
költségei

897701 Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság

K3

K3

Beruházások

Dologi kiadások

K2

K6

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

K3
Személyi juttatások

Dologi kiadások

K2

K1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

K1

Dologi kiadások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat neve

K3

Intézményi kisértékű tárgyi
eszközbeszerzés kerete

Feladat megnevezése

K2

Ügyletkód

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

Feladat
besoro
lás név

Személyi juttatások

Nem releváns (C)

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K1

K3

K2

K1

Kiemelt
ei.

896901 Energetikai szakmai feladatok

Veszélyhelyzet miatti
896401
többletkiadások biztosítása

Céljelleggel támogatott intézményi
895501
fejlesztések kerete

895301 Egészségügyi Tanácsnok

894901

894801 Momentum Képviselőcsoport

894701

Feladat
besoro Címkód
lás szám
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02

Önként vállalt feladatok

Ügyfélcentrumok létesítése

K5

K5

K5

916701 Vis maior tartalék

918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka

930001 Általános tartalék

Virágos Magyarországért
815102 Környezetszépítő Verseny
támogatása

813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.

Hatályos (A)

K8

K5

Hatályos (A)

FE16007142

Egyéb működési célú kiadások

3 800

68 749

Felhalmozási
kiadás

5 230

Működési
bevétel

Egyéb felhalmozású célú kiadások

1 400

209 686

22 812

3 000 000

1 452

50 000

70 000

75 000

25 000

50 000

75 000

671

4 329

38 000

500 000

412

388

1 000

Működési
kiadás
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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Budai Fonódó villamoshálózat és
1-3 villamos kiegészítő munkák
Egyéb felhalmozású célú kiadások
(mozgólépcső távvezérlés, Margit
kórház és Selmeci u. peronok)

Egyéb működési célú kiadások

K8

Dologi kiadások

K5

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

K3

FE13BKK015

K5

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

K5

916401 Budapesti Színházi Keret

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb működési célú kiadások

915801

K5

Egyéb működési célú kiadások

K2

K5

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

K5

Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és
követelésérvényesítés céltartaléka

Személyi juttatások

Egyéb működési célú kiadások

K1

K5

Dologi kiadások

915401 Kulturális támogatási keret
Diákolimpiai versenyrendszer
támogatása
915901 Sport támogatási keret

913201

899101 Szúnyoggyérítés ellenőrzése

BGYH Szérűskert utcai tanuszoda
működtetése

K3

Beruházások

Dologi kiadások

K3

Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
FROKK székhely biztosítása

Feladat megnevezése

Személyi juttatások

FE21OK004

Ügyletkód

K2

898401 Áthúzódó működési kiadások kerete

898601

Feladat
besoro
lás név

Előkészítés alatt (C)

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K1

K6

Klímavédelmi, Közlekedési és
Városfejlesztési Bizottság

897801

Kiemelt
ei.

898201 FROKK székhely biztosítása

Címkód megnevezése

Feladat
besoro Címkód
lás szám
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Címkód megnevezése

Budapest lakásrezsi támogatás
838902
(Hálózat BDDH Alapítvány)
Költségvetési szerveknek folyósított
840102
támogatás
840302 Önkormányzati beruházások

838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány

838602

838502

838202

Hatályos (A)

Hatályos (A)

K6

K6

K915

K5

K5

FE16007192

Egységes ingatlannyilvántartási
rendszer tervezése

4 211

Márton út 25. számon található
Beruházások
sportpálya fejlesztése, előkészítés

Felhalmozási
kiadás

839 457

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

FE19007687

Működési
bevétel

728

150 000

1 000

1 000

227 200

78 764

4 000

9 600

20 000

2 400

79 356

30 000

100

3 000

64 543
216 503

12 140

35 000
60 000

Működési
kiadás

1. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházások

Központi, irányító szervi támogatás
folyósítása

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

K5

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

K5

836502 JAZZART Közcélú Alapítvány

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

Dologi kiadások

K5

K5

833002 Motiváció Alapítvány

Fővárosi fejlesztéseket érintő
szervezés

82510202

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások

K5

831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Városházát érintő koordinációs
feladatok

Enviroduna Kft.

Feladat megnevezése

82510203

825102

Ügyletkód

K5

K5

831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Feladat
besoro
lás név

Egyéb működési célú kiadások

K5

Esély Budapest Alapítvány
831002
támogatása

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K5

K5

A "Szikla" Múzeumi Közhasznú
830702
Alapítvány

838102

K5

830602 Fővárosi Szociális Közalapítvány

Angolnyelvű Színház Közhasznú
Alapítvány
Függetlenül Egymással Közhasznú
Egyesület
Bp-i Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány támogatása
Közép-Európa Táncszínház
Egyesület

K3
K5

K3

K3
K5

Kiemelt
ei.

830302 Menhely Alapítvány

825102 ENVIRODUNA Kft.

Feladat
besoro Címkód
lás szám
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Címkód megnevezése

843202

886402

Fővárosi Önkormányzat Képviselő
Testületének juttatásai

884102 Városdiplomáciai kiadások kerete

881102

Magyar Urbanisztikai Társaság
tagsági díj
881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok
Önkormányzati vezetők személyi
882202
reprezentáció kiadásai

Támogatás a Budapesti
Rendőrfőkapitányság részére
870902
aluljárókban lévő kamerák
működtetésére
Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások
880202
ellátása
Főépítészi és városrendezési
880802
feladatok

856302 Utcai szociális munka támogatása

855802 Betétek megszüntetése

852502

847102

845902

844602

Adósminősítésekkel kapcsolatos
kötelezettségekre
Drogprevenciós kiadások
Főpolgármesteri Hivatalnak
folyósított támogatás
Kulturális célú kiadások
Forgatási célú belföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése

841302 Sport célú támogatás

840402 Önkormányzati felújítások

Feladat
besoro Címkód
lás szám

Nem releváns (A)

K8
Egyéb működési célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő és járulékok
és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K1

K1

K3

K2

K3

Személyi juttatások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő és járulékok
és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K1

K2

Dologi kiadások
Működési bevételek

B4

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

K3

K3
K5

Dologi kiadások

Dologi kiadások

K3

K3

Egyéb működési célú kiadások

Lekötött bankbetétek
megszüntetése
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

Belföldi értékpapírok bevételei

K5

B1

B817

B812

K5

K915

Dologi kiadások

Budapest Kerékpárforgalmi
Főhálózati tervének elkészítése TOP projekt

Égig érő fű 2021. évi pályázat

Égig érő fű

Feladat megnevezése

Egyéb működési célú kiadások
Központi, irányító szervi támogatás
folyósítása
Egyéb működési célú kiadások

FU20PALY01

Ügyletkód

K5

Feladat
besoro
lás név

K3

K5

Nem releváns (A)

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K8

Kiemelt
ei.
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5 455

20 100

900

4 000

660

1 167

2 581

500

13 000
12 000

25 400

78 761

24 300

22 680

15 000

13 000

7 600

Működési
kiadás

114

32 712

Működési
bevétel

30 000

14 462

Felhalmozási
kiadás

1 256 203

Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

55 000 000

32 299 323

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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Címkód megnevezése

Protokolláris és egyéb dologi
kiadások

894602 Horizont 2020 USERCHI projekt

Főpolgármesteri Iroda feladataihoz
894302 kapcsolódó tanácsadó
szolgáltatásokra, szakértői díjra
894502 LIFE HungAIRY projekt

894202 Horizont 2020 ATELIER Projekt

891802

888902 ClimateKIC projektek

Önkormányzati választott
888002 tisztségviselők kiadásai és a
Budapesti Ösztöndíj Program

887802 Nemzetközi tagdíjak

Feladat
besoro Címkód
lás szám

Life HungAIRy projekt

Feladat megnevezése

Kiemelt előirányzat neve

B6

B6

K3
K6

K3
K6

K2

K1

K3

Nem releváns (A)

Működési célú átvett pénzeszközök

K3

Működési célú átvett pénzeszközök

Dologi kiadások
Horizont 2020 USERCHI projekt Beruházások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő és járulékok
és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Dologi kiadások

Dologi kiadások

K3

K2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő és járulékok
és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K1

K3
K5

K2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő és járulékok
és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

FE21KV001

Ügyletkód

K1

Feladat
besoro
lás név
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

Nem releváns (A)

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K3
K5

Kiemelt
ei.
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22 286

30 000

2 000

8 000

20 000

2 021

25 000

10 000

5 000

10
4 511

985

30 355

200
14 800

Működési
kiadás

41 638

14 634

Működési
bevétel

72 180

145 558

Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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Címkód megnevezése

897102 "EUKI Szolarkataszter" projekt

896802 Vizsgálóbizottság

896502 "UMKIC Mobihelp" projekt
896702 Egészségügyi várólisták csökkentése

895802 Digitális Budapest program
Közösségi gyűlések és Nyitott
896102
Budapest kiadások

895602 Részvételi költségvetési projektek

Feladat
besoro Címkód
lás szám

Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)

Hatályos (A)

Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)
Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)

Előkészítés alatt (C)

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6

K6
K6

K6

K6

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök

K3

K3
K5

B6

K2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő és járulékok
és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K1

K3

K2

K3
K5

K2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő és járulékok
és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Dologi kiadások

Beruházások

Beruházások

Beruházások
Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Beruházások

Kiemelt előirányzat neve

K1

Részvételi költségvetési projektek
tartalékkeret
Városi erdők
Kerékpártámaszok létesítése
városszerte
Több ivókutat a városba
Közösségi funkciók a Szent István
parkba
Zöldebb és élhetőbb Mester utca
Üres lakások felújítása és
bérbeadása hajléktalansággal
küzdőknek
Példamutató közvécék
Budapesten
Állatterápiás programok
idősotthonokban
Közösségi tér létrehozása
mozgássérülteknek és épeknek
Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn
Ingyenes sportolási lehetőség
biztosítása
Gyalogosátkelő az Astoriánál
Legális graffitifal létrehozása
Felnőtt Autista Szabadidős és
Kulturális Központ
„Budapest Peremén”
rehabilitációs otthon

Feladat megnevezése

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő és járulékok
és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

FE21KOFA14

FE21KOFA13

FE21KOFA12
FE21KOFA15

FE21KOFA11

FE21KOFA10

FE21KOFA09

FE21KOFA08

FE21008099

FE21KOFA06

FE21KOFA05

FE21KOFA04

FE21KOFA03

FE21KOFA02

FE21KOFA01

FE20KOFA02

Ügyletkód

K1

K3

Nem releváns (A)

Előkészítés alatt (C)

Feladat
besoro
lás név

K6

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K6

Kiemelt
ei.

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

25 375
23 120

184

333

683

2 610 000

5 000

15 000

23 500
2 180

3 000

8 000

60 000

Működési
kiadás

57 800

Működési
bevétel

250 000

250 000

20 000
5 000

6 000

15 000

50 000

25 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

29 000

Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel
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Címkód megnevezése

910902 Budapest 150
911802 Ifjúsági ügyek támogatása
916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka

898902 SchoolFood4Change projekt

LIFE RUNOFF projekt

Feladat megnevezése

Kiemelt előirányzat neve

B1

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb működési célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

K5
K5
K5

Dologi kiadások

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

Dologi kiadások

K3

B6

Dologi kiadások
Beruházások
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Egyéb működési célú kiadások
Dologi kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

K3
K6

Dologi kiadások

K3

B6
Működési célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő és járulékok
és szociális hozzájárulási adó

K1

K2

Dologi kiadások
Dologi kiadások

K3
K3

Működési célú átvett pénzeszközök

FE21KV005

Ügyletkód

Dologi kiadások

Feladat
besoro
lás név

B6

Nem releváns (A)

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota

K3

Kiemelt
ei.

898502 Hivatali zöldfeladatok program kiadásai K5
898702 TOP Környezetvédelmi projektek
K3
898802 DIVINFOOD projekt
K3

898302 LIFE RUNOFF projekt

897902 CO4CITIES projekt

897602 BGYH Zrt. feladatai

897302 Klíma- és környezetügyi feladatok
897402 Belföldi tagdíjak
Trambulin tanulmányi ösztöndíj
897502
program

897202 „Horizont 2020 FastTrack projekt”

Feladat
besoro Címkód
lás szám

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

320 000
50 000
20 000

5 955

1 083

20 000
40 000

29 666

4 868

998

57 132

283 000
20 100

1 444

Működési
kiadás

14 301

1 835

79 195

9 498

1 260 603

3 225

Működési
bevétel

47 783

Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

Finanszírozási
bevétel

adatok ezer forintban
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K915

Engedélyokirat
vagy célokmány
állapota
Ügyletkód

Államigazgatási feladatok

Feladat
besoro
lás név
Feladat megnevezése

Összesítő

Központi, irányító szervi támogatás
folyósítása

Kiemelt előirányzat neve

245 734 303
107 695 799
353 430 102
52 617 952
406 048 054

Kiadás

Működési
kiadás

Programok, projektek megnevezése



14 634
129 606
57 263
2 180
5 980
61 095
9 736
31 412
75 080
1 835
14 301
63 999
18 013
31 259
179 261

Működési
kiadás

A főösszegből Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

25. Budapest Főváros Önkormányzata

Működési kiadás/bevétel/egyenleg
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen

Főpolgármesteri Hivatalnak
folyósított támogatás

Címkód megnevezése

Kiemelt
ei.

ClimateKIC projektek
"Interreg - Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"
Horizont 2020 ATELIER Projekt
LIFE Hungairy projekt
"Horizont 2020 USERCHI" projekt
"UMKIC Mobihelp" projekt
"Fast Track projekt
"EUKI Szolárkataszter" projekt
CO4CITIES
LIFE RUNOFF
TOP
DIVINFOOD
SchoolFood4Change
Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz
Csillaghegyi öblözet védelme
Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

845903

Feladat
besoro Címkód
lás szám

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása
25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

10 688 040
77 792 184
67 104 144
67 104 144
-

Egyenleg

Felhalmozási
kiadás

0
0
14 634
275 164
129 443
2 180
5 980
61 095
9 498
79 195
249 999
1 835
14 301
0
0
0
0

Működési
bevétel




145 558
72 180




47 783
174 919


1 388 224
3 200 235
802 577
1 062 711

Felhalmozási
kiadás

Európai Unió hozzájárulása

256 422 343
29 903 615 
286 325 958 
119 722 096
406 048 054

Bevétel

Működési
bevétel

1 452 223
1 890 077
815 175
1 241 972

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 328 171
18 661

0
0
0
0
0

238

0
0

Fővárosi Önkormányzat
hozzájárulása

42

Felhalmozási Működési Felhalmozás
bevétel
bevétel
i kiadás
0
4 551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42

Létszám

Finanszírozási
bevétel

Létszámkeret
Közfoglalko
közfoglalko
z-tatottak
z-tatottak
száma (fő)
nélkül (fő)

918 939

Felhalmozási Finanszíbevétel
rozási kiadás

adatok ezer forintban
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KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról
a teljes futamidőre számítva

adatok ezer forintban
Sorszám

Megnevezés

Teljes költség

1

2

3

Kötelezettség

Tény

időtartama,

2021.

év

XII.31-ig

4

5

2022. évi

2023. évi

2024. évi

2025. évi

2026-tól
2051-ig
összesen

6

7

8

9

10

Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata
1.)

2.)

3.)

4.)

Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program hitel
összesen
25 641 499 2014-2039
- tőketörlesztés
20 000 000
- kamat
5 641 499

4 299 732
2 716 048
1 583 684

1 449 928
987 654
462 274

1 408 652
987 654
420 998

1 383 540
987 654
395 886

1 356 200
987 654
368 546

15 743 447
13 333 336
2 410 111

19 538 070
15 319 149
392 217
3 826 704

6 523 383
5 106 383
0
1 417 000

6 354 085
5 106 383
0
1 247 702

6 187 918
5 106 383
0
1 081 535

6 015 489
5 106 383
0
909 106

26 262 659
24 255 319
0
2 007 340

Európai Beruházási Bank "Városi Közlekedés A" hitel
összesen 100 371 793 2019-2051
- tőketörlesztés
70 484 158
- rendelkezésre tartási jutalék
101 476
- kamat
29 786 159

806 882
0
101 476
705 406

1 690 618
0
0
1 690 618

1 691 333
0
0
1 691 333

1 695 966
0
0
1 695 966

2 294 516
598 287
0
1 696 229

92 192 478
69 885 871
0
22 306 607

Európai Beruházási Bank "Városfejlesztés A" hitel
összesen
46 607 421 2019-2046
- tőketörlesztés
33 751 073
- rendelkezésre tartási jutalék
26 604
- kamat
12 829 744

740 053
0
26 604
713 449

870 908
0
0
870 908

870 908
0
0
870 908

873 294
0
0
873 294

1 623 822
753 686
0
870 136

41 628 436
32 997 387
0
8 631 049

25 384 737
18 035 197
520 297
6 829 243

10 534 837
6 094 037
0
4 440 800

10 324 978
6 094 037
0
4 230 941

10 140 718
6 094 037
0
4 046 681

11 290 027
7 446 010
0
3 844 017

175 827 020
140 471 913
0
35 355 107

M3 metróvonal járműfelújítás hitel
összesen
70 881 604
- tőketörlesztés
60 000 000
- rendelkezésre tartási jutalék
392 217
- kamat
10 489 387

2015-2030

Adósságszolgálat összesen (1. + 2. + 3. + 4.)
összesen
- tőketörlesztés
- rendelkezésre tartási jutalék
- kamat

243 502 317
184 235 231
520 297
58 746 789

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
44/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet, valamint
a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, és a Budapest Főváros Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 21/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése
az 1–2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) be
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré
ben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjá
ban meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) be
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré
ben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjá
ban meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkor
mányzati rendelet 2. § 15. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Budapest Főváros Önkormányzata önként vállalt fel
adatai:)
„15. a fővárosi egészségügyi alap- és járóbeteg szakellátáshoz kapott központi támogatás felhasználásával
a képalkotó diagnosztikai várólisták csökkentése, illetve
megszüntetése érdekében szükséges intézkedések szervezése a kerületi önkormányzatokkal együttműködésben, valamint fővárosi szinten egyes diagnosztikai és
terápiás programok szervezése és ezeket támogató szolgáltatások kialakítása, működtetése.”

2. §
A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkor
mányzati rendelet 2. § 5. pontjában az „a Fővárosi Roma
Oktatási és Kulturális Központ” szövegrész helyébe az
„az ezen feladatot ellátó intézmény” szöveg lép.
3. §
A Budapest főváros közigazgatási területén a jármű
vel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára
kozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati
rendelet, és a Budapest Főváros Önkormányzata Szer
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2021. (V.
28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. §, a 3. §, az 5. §, a 7. § és a 8. § 2022. július
1-jén lép hatályba.”
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
45/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló
25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
24. § (1) bekezdés b) pontjában, 36. § (1) bekezdésé
ben, 55. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap
ján, és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tör
vény 62. § (2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szó
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, – az
1. §, továbbá a 2. § (1) és (2) bekezdése tekintetében a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 25. §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság véleményé
nek kikérésével –
a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Budapest helyi jelentőségű védett természeti te
rületeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rende
let (a továbbiakban: védett természeti területekről szóló
rendelet) 7. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(Budapest Főváros Közgyűlése a következő területe
ket helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvá
nítja:)
„5a. „Jegenye-völgy természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja az értékes élővilág,
különösen a Budapesten található egyetlen foltos szalamandra (Salamandra salamandra) állomány élőhelyének, valamint a terület jelentős tájképi értékének megőrzése. E rendelet 5a. melléklete tartalmazza a terület
természetvédelmi kezelési tervét.”
(2) A védett természeti területekről szóló rendelet
7. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(Budapest Főváros Közgyűlése a következő területe
ket helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvá
nítja:)
„7a. „Óbudai-szigeti ártéri erdő természetvédelmi
terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a sziget
partját övező értékes, idős, őshonos puhafás galériaerdő
természetközeli állapotának, folytonosságának fenntar-

tása, valamint a terület jelentős tájképi értékének megőrzése. E rendelet 7a. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét.”
2. §
(1) A védett természeti területekről szóló rendelet az 1.
melléklet szerinti 5a. melléklettel egészül ki.
(2) A védett természeti területekről szóló rendelet a 2.
melléklet szerinti 7a. melléklettel egészül ki.
(3) A védett természeti területekről szóló rendelet 21.
melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
3. §
A védett természeti területekről szóló rendelet
a) 9. melléklet 4.3.1.5. pont b) alpontjában a „nem
engedélyezhető.” szövegrész helyébe a „nem engedélyezhető, kivéve, ha az meglévő árvízvédelmi műnek jogszabályban előírt követelményeknek
való megfeleléséhez szükséges fejlesztéséhez kapcsolódik.” szöveg,
b) 9. melléklet 4.3.1.5. pont c) alpontjában a „hálózat
nem építhető ki.” szövegrész helyébe a „hálózat –
árvízvédelmi mű jogszabályban előírt követelményeknek való megfeleléséhez szükséges fejlesztése kivételével – nem építhető ki.” szöveg, továbbá
c) 9. melléklet 4.3.1.5. pont e) alpontjában a „nem
építhető.” szövegrész helyébe a „nem építhető, kivéve, ha az árvízvédelmi mű fejlesztése miatt szükséges.” szöveg
lép.
4. §
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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1. melléklet a 45/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
„5a. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Jegenye-völgy természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve
1. A Budapest II. kerület, Hidegkúti út – Kecskerágó utca – Szívvirág utca – Huba vezér utca – József Attila útja –
Zsolt fejedelem utca – Gyöngyvér utca – Muflon utca – Budapest közigazgatási határa által határolt terület, 322 197 m2
kiterjedéssel.
2. Érintett helyrajzi számok: 55512, 059017, 059019, 59020, 059022/1, 059022/2, 059022/3, 059022/4, 059022/5, 059022/6,
059022/7, 059022/8, 059022/10, 059022/12, 059022/13, 059022/14, 059022/15, 059022/16, 059022/17, 059022/18, 059022/21,
059022/22, 059022/23, 059022/24, 059022/25, 059022/26, 059022/27, 059022/28, 059022/29, 059022/31, 059022/32,
059022/33, 059022/34, 059022/35, 059022/36, 059022/37, 059022/38, 059022/39, 059022/40, 059022/42, 059023, 059024,
059025, 059033/3, 059034, továbbá
a 059021 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből az E641751-N247898, E641771-N247872, E641747- 
N247855, E641739-N247842, E641745-N247828, E641780-N247795, E641876-N247884 EOV koordináták által meg
határozott vonaltól délnyugatra és délkeletre eső 10 407 m2 területrész;
a 059022/11 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből az E641468-N247552, E641478-N247559 EOV koor
dináták által meghatározott vonaltól északnyugatra eső 2121 m2 nagyságú területrész;
a 059022/20 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből az E641563-247599, E641573-N247603 EOV koordi
náták által meghatározott vonaltól északnyugatra eső 673 m2 nagyságú területrész;
és a 059022/41 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből az E641922-N247678, E641931-N247683 EOV ko
ordináták által meghatározott vonaltól északnyugatra eső 1111 m2 nagyságú területrész.
3. A védett terület térképi vázlata:
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4. Természetvédelmi kezelési terv
4.1. Természetvédelmi célkitűzések
a) A területen található értékes élőhelyek fenntartása és lehetőség szerinti bővítése, különös tekintettel a Hűvös-ér és kör
nyezetének állapotmegőrzésére és -javítására, a foltos szalamandra populáció érdekében.
b) A foltos szalamandra izolálódott reliktum populációjának védelme, a szaporodó- és telelőhelyek megőrzése, az állo
mány fennmaradásának hosszú távú biztosítása.
c) A terület jellegzetes sziklaképződményeinek jelenlegi formájukban történő megőrzése, valamint az azokon kialakult,
illetve azokhoz kötődő értékes növénytársulások megóvása, különös tekintettel a mészkő- és dolomitsziklagyep tár
sulásokra.
d) A terület természeti értékeit veszélyeztető jelenségek feltárása, illetve a kedvezőtlen folyamatok mérséklése, megszün
tetése.
e) A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfonto
sabb megőrzendő fajok: budai imola (Centaurea sadleriana), magyar repcsény (Erysimum odoratum), sárga korona
fürt (Coronilla coronata), közönséges harangláb (Aquilegia vulgaris), nagy pacsirtafű (Polygala major), budai berke
nye (Sorbus semiincisa), kőrislevelű nagyezerjófű (Dictamnus albus), hóvirág (Galanthus nivalis), turbánliliom (Lilium
martagon), fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), madárfészek békakonty (Neottia nidus-avis), bíboros kos
bor (Orchis purpurea), széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria),
kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis), kis
fehérsávoslepke (Neptis sappho), nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia), nappali pávaszem (Inachis io), atalantalepke
(Vanessa atalanta), ragyás futrinka (Carabus ullrichi), rezes futrinka (Carabus cancellatus), bőrfutrinka (Carabus
coriaceus), kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), skarlátbogár (Cucujus
cinnaberinus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), gyászcincér (Morimus funereus), foltos szalamandra (Salamandra
salamandra), pettyes gőte (Lissotriton vulgaris), barna varangy (Bufo bufo), zöld varangy (Bufo viridis), zöld levelibé
ka (Hyla arborea), erdei béka (Rana dalmatina), nagy tavibéka (Pelophylax ridibundus), fürge gyík (Lacerta agilis),
zöld gyík (Lacerta viridis), fali gyík (Podarcis muralis), közönséges lábatlangyík (Anguis fragilis), vízisikló (Natrix
natrix), erdei sikló (Zamenis longissimus), egerészölyv (Buteo buteo), karvaly (Accipiter nisus), héja (Accipiter gentilis),
zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), közép fakopáncs
(Dendrocopos medius), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), ökörszem (Troglodytes troglodytes), vörösbegy (Erithacus
rubecula), énekes rigó (Turdus philomelos), barátposzáta (Sylva atricapilla), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita),
széncinege (Parus major), kék cinege (Parus caeruleus), barátcinege (Poecile palustris), sárgafejű királyka (Regulus
regulus), őszapó (Aegithalos caudatus), hegyi billegető (Motacilla cinerea), csuszka (Sitta europaea), hegyi fakusz
(Certhia familiaris), erdei pinty (Fringilla coelebs), tengelic (Carduelis carduelis), zöldike (Carduelis chloris), meggy
vágó (Coccothraustes coccothraustes), európai mókus (Sciurus vulgaris), keleti sün (Erinaceus roumanicus), közönsé
ges vakond (Talpa europea).
f) A tájidegen növény- és állatfajok visszaszorítása a tervezési területen.
g) A természetes folyamatok fenntartása.
h) Monitoringkutatások kidolgozása, elindítása.
i) A terület háborítatlanságának megőrzése.
j) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: hegyvidéki gyertyános tölgyes (Carici pilosae-Carpinetum), törmeléklejtő-erdő (Mercuriali-Tilietum),
mészkövön növő szurdokerdő (Phyllitidi-Aceretum), cserszömörcés karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis),
dolomit-sziklafüves lejtő (Chrysopogono-Caricetum humilis), középhegységi mészkedvelő molyhos tölgyes (Vicio
sparsiflorae-Quercetum pubescentis).
k) A terület és környéke tájképi értékének megóvása, tájképi jellegének fenntartása.
l) A területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása, védettséget jelző, információs és figyelmezte
tő táblák kihelyezése.
4.2. Természetvédelmi stratégiák
a) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának fenn
tartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, lehetőség szerint állománynagyságuk növelése.
b) A Hűvös-ér megfelelő vízutánpótlásának, vízminőségének és a biológiailag aktív vízi élettér biztosítása a vízben élő és
szaporodó fajok számára, szükség esetén a patak hosszú távú rehabilitációjának kidolgozása.
c) A tervezési terület peremén zajló építkezések, beépítések területre gyakorolt negatív hatásainak – illegális hulladékle
rakások, növényzet taposása, megsemmisítése – folyamatos ellenőrzése, megakadályozása.
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d) Az erdőállomány jelenlegi fafajösszetételének megőrzése, javítása, illetve a természetes erdők szerkezetéhez közelítő
örökerdő-szerkezet felé történő átalakítása és fenntartása, mivel az erdő csak így képes folyamatosan és a klímaválto
zás hatásaihoz alkalmazkodva biztosítani a megfelelő mikroklímát a foltos szalamandrák és más erdőlakó fajok élet
feltételeihez.
e) A terület kimagasló geológiai, botanikai és zoológiai értékeinek megóvása.
f) Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
g) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
h) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása megfelelő infrastruktúra kialakításá
val, a természeti értékek és élőhelyük veszélyeztetése nélkül. Tájékoztató táblák kihelyezése.
i) A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása, új hulladéklerakások megakadályozása, ideértve a zöld
hulladékot is.
j) Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
k) A természetvédelmi kezelés hatékonyságának ellenőrzése érdekében rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell a
növényzet változását, a védett növény- és állatfajok, valamint az özönnövényfajok elterjedését, állományváltozását.
4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak
4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása, fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfe
lelő kezelésével biztosítható.
b) A Hűvös-ér nyomvonalát rendszeresen meg kell tisztítani az ember által odakerült hulladéktól, azokat el kell távolí
tani a patak vízminőségének fenntartása, javítása, valamint a vízben élő, ott fejlődő gerinctelen állatfajok, a kétéltűek
szaporodóhelyének és lárváik fejlődésének biztosítása érdekében. A patak medrében kell hagyni a szórványosan bedőlt
törzseket, ágakat, köveket, behullott leveleket.
c) Az özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton vagy speciális csepegésmentes
növényvédőszer kijuttatásával. A Hűvös-ér patak mentén 200 méteres sávban semmilyen vegyszer használata nem en
gedélyezhető a bemosódás veszélye miatt – kivétel a megjelenő invazív keserűfű fajok (Fallopia sp.) egyedi injektá
lása.
d) A lágy szárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi vagy gépi ka
szálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.
e) A tervezési terület peremén (különösen a Szívvirág utca és a József Attila útja felőli részén) tapasztalható háztartási
és egyéb hulladék-, valamint a zöldhulladéklerakatokat fel kell számolni, a további illegális hulladéklerakásokat meg
kell akadályozni.
f) A terület ÉNy-i részén levő, egykori kistelkes övezet épületmaradványait fokozatosan fel kell számolni, az építési és
egyéb maradványokat (drótkerítések, sitt és törmelék, betondarabok, háztartási hulladék stb.) el kell szállítani.
g) Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a védett élőlé
nyek egyedeit.
h) Kiemelt feladat a Budapest határán belül kizárólagosan itt előforduló foltos szalamandra (Salamandra salamandra)
populáció fennmaradásának biztosítása.
i) A patakmederben a szalamandralárvák lesodródását megakadályozó öblöket, duzzasztásokat, búvóhelyeket a tavaszi
lárvalerakás előtt kell kialakítani természetes anyagokból (farönkökből, kövekből). A patak alsó szakaszán lévő beto
nozott iszapfogó medencéket a lárvák szeptemberi átalakulásáig tilos tisztítani. Ez a munka októbertől február végé
ig végezhető.
j) A védett növényfajok illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel meg kell aka
dályozni.
k) Az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterületek növényzetét kizárólag természetvédelmi kezelés
keretében lehet megváltoztatni. Cél a természetes növénytakaró fenntartása, a degradált területeken természetes álla
potok helyreállítása aktív beavatkozással, illetve minél több idős és holtfa megtartása.
4.3.1.2. Látogatás
a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figye
lembevételével, azoknak alárendelve végezhetők.
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b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korláto
zást rendelhet el.
c) A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás és egyéb jogsze
rű munkavégzés).
d) A területen kijelölt útvonalról letérni, hulladékot elhelyezni tilos!
e) Tüzet gyújtani tilos!
f) A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepen tartózkodni tilos és életveszélyes!
g) A tervezési területen technikai sport végzése tilos!
h) A tervezési területen tilos a kutyák póráz nélküli sétáltatása!
i) Mindennemű élő és élettelen környezeti elem (növény, állat, gomba, kőzet, holtfa stb.) gyűjtése, a tervezési területről
való eltávolítása – a jogszerűen végzett tevékenységek kivételével – tilos!
4.3.1.3. Oktatás, bemutatás
a) A területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák bővítésével és információs táb
lák kihelyezésével fejleszteni kell.
b) A terület határán, a sétautak kezdetén és a jellegzetes sarokpontokon védettséget jelző táblákat kell kihelyezni.
4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni, kivéve, ha a kutatást
a természetvédelmi kezelő vagy természetvédelmi hatóság végzi.
b) A sérülékeny foltos szalamandra állománnyal kapcsolatban csak olyan kutatások engedélyezhetőek, amelyek ennek a
populációnak a hosszú távú fennmaradását szolgálják, nem adnak teret azzal össze nem függő, más gyakoribb fajok
kal és más élőhelyen is elvégezhető célok elérésének, nem okozzák az egyedek sérülését vagy elpusztítását, valamint
átmenetileg sem kerülhetnek begyűjtésre lárvák vagy kifejlett példányok laboratóriumi vizsgálatokhoz, tesztelésekhez.
c) Védelmi intézkedések betartatásával el kell érni, hogy a területre ne kerüljön be a foltos szalamandrák számára halá
los kimenetelű, a Batrachochytrium dendrobatidis és a B. salamandrivorans kitridgombafajok által okozott fertőzés
(chytridiomycosis).
4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A területen épület, építmény, kerítések és kapuk létesítése – a természetvédelmi és az erdészeti célokat leszámítva – ti
los!
c) A tervezési területen vadgazdálkodási létesítmény (magasles és a hozzá kapcsolódó szóró, illetve vadbefogó) csak a
vad jelenlétéből adódó súlyos kár esetén létesíthető.
d) A tervezési területen közvilágítás és új infrastruktúra-hálózat nem építhető ki, kivéve a természetvédelmi célból és a
természetvédelmi érdekek figyelembevételével történő infrastruktúra-fejlesztést. A természetvédelmi szempontok ér
vényesülése érdekében minden esetben már a tervezési szakasztól kezdve egyeztetéseket kell folytatni a terület termé
szetvédelmi kezelőjével, illetve az illetékes természetvédelmi hatósággal.
e) A meglévő infrastruktúra-hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
f) A területen a közműhálózat nem bővíthető.
g) A Szívvirág utcától az erdő felé tartó, a völgy fölött átívelő elektromos távvezeték alatt a vezetéktől a 2/2013. (I. 22.)
NGM rendelet 13. § (2) bekezdés j) pontja szerinti távolságnál nagyobb távolságra levő növényzetet eltávolítani, ká
rosítani tilos!
h) A Hűvös-ér völgy területén bármilyen infrastruktúrát érintő beavatkozás, karbantartás a baleset-  vagy katasztrófa
elhárítás kivételével kizárólag a foltos szalamandra inaktív időszakában (decembertől február végéig) végezhető.
4.3.2. Erdők kezelése
a) A védett terület üzemtervezett erdőrészleteiben elsődleges fontosságú az erdészeti beavatkozások és a természetvédel
mi célok összehangolása. A foltos szalamandrák élőhelyéül szolgáló Jegenye-völgy folyamatos erdőborítását minden
körülmények között biztosítani kell.
b) A 2/A és 2/C jelű erdőrészletek jelenleg faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódban vannak. Ezekben az erdőkben
csak minimális, fenntartó és védelmi jellegű beavatkozások lehetségesek; az állományok fenntartását és megújulását
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a természetes erdődinamikai folyamatokra kell alapozni. A 2/B jelű erdőrészlet esetében nem vágásos erdőművelési
módszerek alkalmazása indokolt.
c) Erdészeti beavatkozás végzése kizárólag idegenhonos fafajok eltávolítása érdekében, a vegyes korosztály összetételű
faállomány-szerkezet kialakítása és fenntartása, továbbá a használt utak, turistautak és villanypászták mentén, közvet
len veszélyt jelentő törzsek kivágásával, balesetmegelőzési céllal lehetséges.
d) Jelentősebb, nagyobb területet érintő abiotikus vagy biotikus károsítások esetén az erdőborítottság helyreállítása érde
kében esetileg rendkívüli intézkedések is szükségessé válhatnak. Az ezekhez kapcsolódó beavatkozások megtervezése
és kivitelezése csak a természetvédelmi kezelő közreműködésével, illetve felügyelete mellett lehetséges.
e) Erdészeti kártevők elleni védekezés során a védett növény- és állatfajok egyedei nem károsodhatnak.
f) A balesetmegelőzési célokat leszámítva a holtfák, pusztuló vagy tövön száradt törzsek, facsonkok, valamint az őshonos
fafajú odvas-üreges törzsek eltávolítása tilos a védett állatfajok (pl. szaproxilofág rovarok, odúlakó madarak és emlő
sök) életfeltételeinek biztosítása érdekében. Az állományokban régebb óta földön fekvő és tövön száradt törzsek vis�
szahagyandók.
g) Az 1/A erdőrészlet esetében aktív erdőgazdálkodás nem javasolt, míg a 2/B és a 2/D erdőrészlet esetén törekedni kell
a folyamatos erdőborítást biztosító erdőművelésre. A lombkorona, cserje- és lágy szárú szint faji, életkori összetételét
közelíteni szükséges a természetes állapotokhoz.
h) A természetvédelmi kezelési terv középtávú érvényességi ideje alatt erdészeti kezelési munkákra csak az inváziós fa
jok eltávolítása érdekében és a vegyes korú faállomány-szerkezet kialakítása és fenntartása érdekében van lehetőség.
i) A 2/E és 2/F erdőrészletekben vágásos üzemmódban az ápolási és tisztítási munkák a hagyományos erdészeti szakmai
elvárásoknak megfelelően az erdőrészletek középkorúvá válásáig elvégzendők, majd el kell kezdeni az erdőrészletek
vegyes korú erdővé történő átalakítását.
j) Az erdőneveléseket úgy célszerű megtervezni, hogy azok a termőhelynek nem megfelelő vagy tájidegen elegyfafajok
visszaszorítását szolgálják, különös tekintettel az inváziós fajokra (akác [Robinia pseudoacacia], bálványfa [Ailanthus
altissima]). Az elérendő cél az őshonos lombos fafajok (hársak, juharok, szilek, magas kőris, vadgyümölcsök) elegy
arányának emelése, valamint az elegyesség és a vegyes korösszetétel fenntartása, növelése.
k) Javasolt az átmérőeloszlásban mutatkozó változatosság megtartása, bővítése. Az előző állományokból visszamaradt,
az állomány átlagkoránál idősebb faegyedek (az átlagosnál nagyobb koronájú böhöncök) kímélete, megőrzése szük
séges.
l) A fás vegetációból a gyom és a tájidegen cserje- és fafajok egyedeinek folyamatos eltávolítása, a honos fafajok egye
deinek javára végzett természetvédelmi célú tisztítás, illetve gyérítés szükséges.
m)Az erdőfelújításokon a gyomirtó növényvédőszer használatát korlátozni szükséges, özönnövényfajok terjedése ese
tén speciális csepegésmentes vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechani
kai visszaszorítása szükséges.
n) Ragadozó madár foglalt fészkei körül 50 m-es sugarú körben védőzónát kell kijelölni, ahol minden fakitermelési tevé
kenység tilos költési időben, magát a fészkelő fát meg kell hagyni kitermeléskor is.
o) Védett xilofág rovarok szaporodásának biztosítása érdekében a holtfákat a kezelési területről eltávolítani tilos, baleset
veszély esetén azt a terület más részein kell helyben hagyni.”
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2. melléklet a 45/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
„7a. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Óbudai-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve
1. A Budapest III. kerület, Óbudai-sziget ártéri galériaerdeje, keletről a Duna, nyugatról a Duna-mellékág határolja, a
Május 9. park felől EOV koordinátákkal lehatárolt terület, 250 537 m2 kiterjedéssel.
2. Érintett helyrajzi számok: a 23796/59, 23798/5, továbbá
a 23795 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből az E650920-N246310, E650864-N246306, E650774N246254, E650695-N246194, E650637-N246122, E650521-N245919, E650314-N245650, E650204-N245495, E650133- 
N245353, E650146-N245336 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső 18 843 m2 nagyságú területrész;
valamint az E650129-N245269, E650103-N245275, E650100-N245113, E650113-N244909 és E650128-N244904 EOV  
koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső 7650 m2 nagyságú területrész;
a 23796/18 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 27 355 m2 nagyságú területrész: az E650224-N245114,
E650213-N245062, E650182-N244980, E650182-N244935, E650161-N244894 és E650128-N244904 EOV koordináták
által meghatározott vonaltól nyugatra eső területrész;
a 23796/21 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 92 582 m2 nagyságú területrész:
az E650146-N245336, E650171-N245293 és E650267-N245314 EOV koordináták által meghatározott tört vo
naltól északra eső rész, kivéve az E650758-N246092, E650750-N246117, E650730-N246133, E650688-N246146,
E650732-N246186, E650779-N246212, E650821-N246231, E650876-N246232, E650930-N246225, E650969-N246215,
E651001-N246192, E651018-N246141, E651030-N246071 EOV koordináták által határolt, a sziget belseje felé eső te
rületrészt;
a 23796/22 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 2323 m2 nagyságú területrész: az E651030-N246071,
E651033-N246041 és E651013-N245861 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső terület;
a 23796/30 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 10 046 m2 az E651013-N245853, E651001-N245786,
E650996-N245737, E650988-N245688, E650963-N245608, E650927-N245457, E650886-N245324, E650891-N245322
EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső területrész; az E650888-N245314, E650882-N245316,
E650875-N245295, E650863-N245266, E650868-N245264 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső
területrész; az E650866-N245262, E650861-N245263, E650859-N245257 és E650863-N245256 EOV koordináták
által meghatározott vonaltól keletre eső területrész; az E650861-N245251, E650857-N245252, E650846-N245223,
E650827-N245178, E650804-N245129, E650799-N245116 és E650803-N245121 EOV koordináták által megha
tározott vonaltól keletre eső területrész; valamint a E650803-N245115, E650799-N245116, E650744-N244977,
E650666-N244806, E650611-N244696, E650574-N244592 és E650559-N244572 EOV koordináták által meghatározott
vonaltól keletre eső területrész;
a 23796/31 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 94 m2 nagyságú területrész: az E651013-N245861 és
E651012-N245854 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső terület;
a 23796/58 hrsz ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 32 602 m2 nagyságú területrész: az E650577-N245854,
E650603-N245832, E650552- N245779, E650523-N245742, E650482-N245676, E650401- N245523, E650350-N245416,
E650320-N245325, E650267-N245314 EOV koordináták által meghatározott vonaltól nyugatra eső rész;
a 23805/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből (Duna) 48 839 m2 az E651053-N246311, E651067-N246110,
E651070-N246001, E651029-N245653, E650943-N245394, E650909-N245315 és E650891-N245322 EOV koordináták
által meghatározott vonaltól nyugat felé eső területrész; az E650888-N245314, E650903-N245308, E650882-N245261
és E650868- N245264 EOV koordináták által meghatározott vonaltól nyugat felé eső területrész, az E650866-N245262,
E650881-N245258, E650879-N245252 és E650863- N245256 EOV koordináták által meghatározott vonaltól nyugat felé
eső területrész, az E650861-N245251, E650877-N245246, E650874-N245232, E650862-N245192, E650834-N245136,
E650821-N245121 és E650809-N245126 EOV koordináták által meghatározott vonaltól nyugat felé eső területrész; és az
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E650803-N245115, E650815-N245109, E650795-N245045, E650495-N244341 és E650473-N244347 EOV koordináták
által meghatározott vonaltól nyugat felé eső területrész.
3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv
4.1. Természetvédelmi célkitűzések
a) A sziget partját övező értékes, idős, őshonos puhafás galériaerdő természetes és természetközeli állapotának megőrzése,
javítása, az idős faegyedek, valamint az álló és fekvő holtfaállomány megóvása.
b) Az egykori keményfás ártéri erdősáv helyreállásának elősegítése és a több ezres ligeti (Duna-völgyi) csillagvirág
(Scilla vindobonensis) állomány fenntartása.
c) A területen található értékes, őshonos ártéri vegetáció és a hozzá kapcsolódó őshonos állatvilág megőrzése, az értékes
élőhelyek (pl. ártéri mocsárrét) extenzív kezeléssel történő fenntartása.
d) Az egyik legjelentősebb fővárosi vízimadár-telelőhely háborítatlanságának megőrzése.
e) A területen található védett növény-  és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló leg
fontosabb megőrzendő fajok: ligeti (Duna-völgyi) csillagvirág (Scilla vindobonensis), ligeti szőlő (Vitis sylvestris),
széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), Tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii), kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis);
csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria), atalantalepke (Vanessa atalanta), kis színjátszólepke (Apatura ilia),
szilfa-csücsköslepke (Satyrium w-album), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus),
diófacincér (Aegosoma scabricorne), pézsmacincér (Aromia moschata), kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus),
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a területen előforduló összes békafaj (Anura), vízisikló (Natrix natrix), kockás sikló (Natrix tesselata), rézsikló
(Coronella austriaca), mocsári teknős (Emys orbicularis), fali gyík (Podarcis muralis), szürkegém (Ardea cinerea),
nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo), nagy bukó (Mergus merganser), a sziget környezetében telelő vízimada
rak, macskabagoly (Strix aluco), karvaly (Accipiter nisus), kabasólyom (Falco subbuteo), jégmadár (Alcedo atthis),
zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), közép fako
páncs (Dendrocopos medius), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), ökör
szem (Troglodytes troglodytes), vörösbegy (Erithacus rubecula), énekes rigó (Turdus philomelos), barátposzáta (Sylva
atricapilla), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), széncinege (Parus major), kék cinege (Parus caeruleus), ba
rátcinege (Poecile palustris), sárgafejű királyka (Regulus regulus), őszapó (Aegithalos caudatus), hegyi billege
tő (Motacilla cinerea), csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), erdei pinty (Fringilla
coelebs), tengelic (Carduelis carduelis), zöldike (Carduelis chloris), meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes),
kis poszáta (Sylvia curruca), szürke légykapó (Muscicapa striata), sárgarigó (Oriolus oriolus), fülemüle (Luscinia
megarhynchos), a területen előforduló denevérfajok (Chiroptera), európai mókus (Sciurus vulgaris), keleti sün
(Erinaceus roumanicus), eurázsiai hód (Castor fiber).
A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb megőrzen
dő élőhelytípusok: bokorfüzesek (Salicion triandrae), fehérnyárligetek (Senecioni sarracenici – Populetum albae),
feketenyárligetek (Carduo crispi – Populetum nigrae), fűzligetek (Leucojo aestivi - Salicetum albae), ecsetpázsitos
mocsárrétek (Alopecurenion pratensis).
Az idegenhonos növény- és állatfajok visszaszorítása a tervezési területen.
Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
A védett értékek és a terület állapotának folyamatos figyelemmel kísérése.
A területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása, védettséget jelző, információs és figyelmezte
tő táblák kihelyezése.
4.2. Természetvédelmi stratégiák

a) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának fenn
tartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, lehetőség szerint növelése.
b) A galériaerdő természetközeli szerkezetében való megőrzésének és javításának biztosítása.
c) A védett terület háborítatlanságának biztosítása, illetve a védett terület körüli Duna-szakaszon telelő vízimadarak nyu
galmának biztosítása.
d) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e) Az özönnövények és idegenhonos fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
f) A természetvédelmi kezelés hatékonyságának ellenőrzése érdekében rendszeresen figyelemmel kell kísérni a növény
zet változását, a védett növény- és állatfajok, valamint az özönnövényfajok állományváltozását.
4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak
4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása, fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfe
lelő kezelésével biztosítható.
b) A területen előforduló védett madár- és denevérfajok szaporodását megfelelő odúval, illetve költőládával kell segíteni.
c) A ligeti (Duna-völgyi) csillagvirág (Scilla vindobonensis) állományainak fennmaradása érdekében megfelelő élőhe
lyet kell biztosítani.
d) A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt speciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával és
mechanikai úton el kell távolítani.
e) A lágy szárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi vagy gépi ka
szálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.
f) Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett tevékenység történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a védett fajok
egyedeit és azok élőhelyeit!
g) A galériaerdők növényzetét kizárólag természetvédelmi érdekből lehet kezelni. Cél a természetes növénytakaró fenn
tartása és a folyamatos erdőborítás, illetve minél több idős és holtfa megtartása.
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4.3.1.2. Látogatás
a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figye
lembevételével végezhetők.
b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korláto
zást rendelhet el.
c) A tervezési területen csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a kijelölt sétautakon (kivétel a természetvédel
mi célú beavatkozásokhoz, a forgalomtechnikai hozzájárulás alapján, valamint egyéb, a tervezési területet érintő szer
ződéses kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen közlekedési eszközök használata).
d) A területet átszelő sétautakról letérni tilos, kivéve horgászati tevékenység céljából.
e) A tervezési területen a kutyák póráz nélküli sétáltatása, a fészkelő madarak és más természeti értékek bármilyen for
mában történő zavarása tilos!
f) A területen technikai sporttevékenységet folytatni tilos!
g) Hulladékot elhelyezni és tüzet gyújtani tilos!
4.3.1.3. Oktatás, bemutatás
a) A védett terület határát védettséget jelző táblákkal meg kell jelölni.
b) A területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát információs táblák kihelyezésével fejleszteni kell.
4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni, kivéve, ha a kutatást
a természetvédelmi kezelő, természetvédelmi hatóság vagy a természetvédelmi őrszolgálat végzi.
b) A természetvédelmi kezelés hatékonyságának ellenőrzése érdekében rendszeresen figyelemmel kell kísérni a növény
zet változását, az idegenhonos fajok terjedését, a védett növény- és állatfajok – különösen a ligeti (Duna-völgyi) csil
lagvirág (Scilla vindobonensis), a védett xilofág és a szaproxilofág rovarok – állományait.
4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
A területen épület, építmény, kerítések és kapuk létesítése tilos!
A tervezési területen vadgazdálkodási létesítmény nem létesíthető.
A területen új horgászállás nem létesíthető.
A területen sátrazni, táborozni tilos!
A tervezési területen új közvilágítás és új infrastruktúra-hálózat nem építhető ki, kivéve a természetvédelmi célból és
a természetvédelmi érdekek figyelembevételével történő infrastruktúra-fejlesztést.
A meglévő infrastruktúra-hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
A területen a közműhálózat nem bővíthető.
A rendszerint augusztus első két hete alatt tartott rendezvény során a védett terület kíméletét biztosítani kell, a védett te
rületet a látogatók elől el kell zárni. Ez alól kivételt képez a zöldterület-üzemeltető telephelyétől északra az első bekötő
úttal szemközti, attól nyugatra fekvő platánfás terület (az E650410-N245541, E650384-N245569, E650341-N245496
és E650376-N245472 EOV koordinátákkal kijelölt terület), mely a zöldterület-üzemeltetővel előzetesen egyeztetetten
elkerítve kereskedelmi és vendéglátóipari egységek kihelyezésére, valamint a rendezvény résztvevői számára igény
be vehető; továbbá az északi szigetcsúcs és föveny, mely a zöldterület-üzemeltetővel előzetesen egyeztetetten a ren
dezvény résztvevői által látogatható, illemhely és mobil vendéglátóipari egység kizárólag a rendezvény ideje alatt el
helyezhető. Ezen feltételek teljesülése esetén a védett területet érintő tevékenység külön természetvédelmi engedély
nélkül végezhető a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törtvény 38. § (4) bekezdése alapján. A használat után
az eredeti állapotot helyre kell állítani.
A védett területet érintő szúnyoggyérítés nem végezhető.
4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
4.3.2.1. Erdők kezelése

a) A tervezési területen nincs az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőterület.
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b) A védett galériaerdőkben csak minimális, fenntartó és védelmi jellegű beavatkozások lehetségesek; az állományok
fenntartását és megújulását a természetes erdődinamikai folyamatokra kell alapozni.
c) Az árvízvédelmi töltésen belüli galériaerdő cserjeszintje kiemelt figyelemmel kezelendő, állománya helyreállítandó.
d) Fakivágás kizárólag idegenhonos fafajokat érintően, továbbá a kijelölt sétautak mentén, közvetlen veszélyt jelentő szá
raz törzsek kivágásával és holtfaként történő helyben hagyásával, balesetmegelőzési céllal lehetséges.
e) A holtfák, pusztuló vagy tövön száradt törzsek, facsonkok, valamint az őshonos fafajú odvas-üreges törzsek eltávolítá
sa tilos a védett állatfajok (pl. xilofág és szaproxilofág rovarok, odúlakó madarak és emlősök) életfeltételeinek biztosítá
sa érdekében.
4.3.2.2. Gyepek kezelése
a) Az árvízvédelmi töltésen belüli, természetvédelmi szempontból értékes gyepterületek extenzív kaszálása maximálisan
évente kétszer végezhető el. A kaszálás mozaikosan, a kaszált terület 20%-át kitevő hagyássáv meghagyásával és leg
alább 10 cm tarlómagassággal végzendő.
b) A keletkezett szénát a kaszálás után a kaszálástól számított két héten belül a területről le kell hordani.”

3. melléklet a 45/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 21. mel
léklet 4.3.1.5. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

s

„c) A tervezési területen egész évben tilos a vízivad vadászata!”
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II. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
3/2021. (XII. 22.) határozata
az eseti bizottság mint vizsgálóbizottság felállításáról szóló
2/2021. (XI. 26.) normatív határozat módosításáról
1. Az eseti bizottság mint vizsgálóbizottság felállítá
sáról szóló 2/2021. (XI. 26.) normatív határozat 1. pont
jában a „2021. decemberi rendes ülésén” szövegrész he
lyébe a „2022. januári rendes ülésén” szöveg lép.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép ha
tályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1764

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2021. december 22.

III. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
25/2021. (XII. 22.) utasítása
a főpolgármester hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás
rendjéről szóló 27/2020. (XI. 5.) főpolgármesteri utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés e) pontjában meghatá
rozott feladatkörben, a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.)
önkormányzati rendelet 94. §-a alapján, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabály
zatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában meghatározott tárgy
körben a főpolgármester hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 27/2020. (XI. 5.) főpolgár
mesteri utasítás módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.
1. §
A főpolgármester hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 27/2020. (XI. 5.) főpolgármes
teri utasítás (a továbbiakban: főpolgármesteri kiadmányozási rend) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
A főpolgármesteri kiadmányozási rend 1. § (2) bekezdésében a „Budapest Főváros Önkormányzata” szövegrész he
lyébe a „Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat)” szöveg lép.
3. §
Ez az utasítás 2022. január 1-jén lép hatályba.

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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1. melléklet a 25/2021. (XII. 22.) főpolgármesteri utasításhoz
1. A főpolgármesteri kiadmányozási rend 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép,
és a táblázat a következő 1a. és 1b. sorral egészül ki:
(A

B

C

a kiadmányozás tárgya

a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört
létrehozó jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási jog jogosultja)

„1.

tulajdonosi hozzájárulás a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában vagy vagyonkezelésében levő
vagyonelemek vonatkozásában – nem ideértve
a Városüzemeltetési Főosztály feladatkörébe
tartozó önkormányzati feladat és hatáskör
ellátását szolgáló, közterülethez nem kapcsolódó
vagyonelemet – a felszíni és felszín alatti
építmények, továbbá a felszín feletti, a felszíni és a
felszín alatti közművek és elektronikus hírközlési
berendezések, valamint az azokkal összefüggő
egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez,
el- és áthelyezéséhez, cseréjéhez, bontásához,
illetve a már meglévő építmények ingatlannyilvántartásban történő feltüntetéséhez; az ezzel
összefüggő, jogszabályban előírt szolgalmi,
vezetékjogi, igénybevételi vagy más megállapodás
megkötése, az építési jogosultság igazolása

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pont

Vagyongazdálkodási Főosztály
vezetője

1a.

tulajdonosi hozzájárulás a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában vagy vagyonkezelésében levő,
a Városüzemeltetési Főosztály feladatkörébe
tartozó önkormányzati feladat és hatáskör
ellátását szolgáló, közterülethez nem kapcsolódó
vagyonelem vonatkozásában a felszíni és
felszín alatti építmények, továbbá a felszín
feletti, a felszíni és a felszín alatti közművek és
elektronikus hírközlési berendezések, valamint
az azokkal összefüggő egyéb építmények
létesítéséhez, bővítéséhez, el- és áthelyezéséhez,
cseréjéhez, bontásához, illetve a már meglévő
építmények ingatlan-nyilvántartásban történő
feltüntetéséhez

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pont

Városüzemeltetési Főosztály
vezetője

1b.

tulajdonosi hozzájárulás a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő
ingatlanon fás szárú növény nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
megvalósításával összefüggésben történő
kivágásához

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pont
a fás szárú növények védelméről szóló
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
6. § (2a) bekezdés
önkormányzati szmsz 1. mellékletében foglalt
táblázat 7.2. sor

Várostervezési
Főosztály
vezetője”

2. A főpolgármesteri kiadmányozási rend 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:

„9.

(A

B

C

a kiadmányozás tárgya

a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört létrehozó jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási jog
jogosultja)

hozzájáruló nyilatkozat a Fővárosi
Önkormányzat javára bejegyzett,
a Városüzemeltetési Főosztály
feladatkörébe tartozó közfeladat
ellátását szolgáló telki szolgalmi joggal terhelt
ingatlant érintő telekalakításhoz

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pont

Városüzemeltetési
Főosztály
vezetője”

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
26/2021. (XII. 22.) utasítása
az önkormányzati döntések megjelöléséről, a Fővárosi Közgyűlés
és annak bizottságai jegyzőkönyve elkészítéséről, valamint
a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló
25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva,
az 1–8. §-ban a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.)
főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 6a. sorában meghatározott tárgykörben az önkormányzati dön
tések megjelölésének, valamint a Fővárosi Közgyűlés és annak bizottságai jegyzőkönyve elkészítésének rendjét az aláb
biak szerint állapítom meg, továbbá
a 9–12. §-ban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése, valamint a Budapest Főváros Ön
kormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 103. § (1) bekezdése
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés
e) pontjának rendelkezéseire figyelemmel a normatív utasítások tervezetének előkészítésével és megjelölésével össze
függésben a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.)
főpolgármesteri utasítás módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.
1. §
Ez az utasítás állapítja meg
a) a Fővárosi Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) normatív határozata Fővárosi Közlönyben történt közzétételét kö
vető megjelölésének,
b) a Közgyűlés és annak bizottsága (a továbbiakban: bizottság) nem normatív határozata megjelölésének, továbbá
c) a Közgyűlés és a bizottság üléséről a jegyzőkönyv elkészítésének
rendjét.
2. §
A Fővárosi Közlönyben történt közzétételt követően a Közgyűlés normatív határozatának megjelölése – az alábbi sor
rendben –
a) a normatív határozat címét,
b) a „szóló” kifejezést,
c) a normatív határozat sorszámát arab számmal,
d) a „/” jelet,
e) a normatív határozat közzétételének évét arab számmal,
f) zárójelben a normatív határozat közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal, továbbá
g) a „normatív határozat” kifejezést
foglalja magában.
3. §
(1) A Közgyűlés nem normatív határozatának megjelölése – az alábbi sorrendben –
a) a nem normatív határozat – évenként egytől kezdődő, a meghozatal ideje szerint folyamatosan növekvő sorrendben
meghatározott – sorszámát arab számmal,
b) a „/” jelet,
c) a nem normatív határozat meghozatalának évét arab számmal,
d) zárójelben a nem normatív határozat meghozatalának hónapját római számmal és napját arab számmal, valamint
e) a „Főv. Kgy. határozat” kifejezést
foglalja magában.
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(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti megjelölést
a) az ügyrendi javaslatra vonatkozó,
b) – a napirendi javaslat elfogadásán kívül – a napirendre vonatkozó,
c) a nem támogatott határozati javaslatra vonatkozó,
d) a módosító javaslatra vonatkozó,
e) a határozati javaslat külön szavazásra kért pontjáról hozott,
f) az érvénytelen, továbbá
g) a megismételt szavazást megelőzően a megismételt szavazással érintett javaslatról hozott
határozatra, azonban a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvben ezeket egyértelműen azonosítható módon külön meg
kell jeleníteni.
4. §
(1) A bizottság nem normatív határozatának megjelölése – az alábbi sorrendben –
a) a nem normatív határozat – évenként egytől kezdődő, a meghozatal ideje szerint folyamatosan növekvő sorrendben
meghatározott – sorszámát arab számmal,
b) a „/” jelet,
c) a nem normatív határozat meghozatalának évét arab számmal,
d) zárójelben a nem normatív határozat meghozatalának hónapját római számmal és napját arab számmal,
e) a bizottság 5. § szerinti rövid megjelölését, valamint
f) a „határozat” szót
foglalja magában.
(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést a bizottság 3. § (2) bekezdése szerinti határozatainak megjelölésére, azonban
a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben ezeket egyértelműen azonosítható módon külön meg kell jeleníteni.
5. §
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Az állandó bizottság rövid megjelölése
az Emberi Erőforrások Bizottsága esetében „EEB”,
a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság esetében „KKVB”,
a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság esetében „PKB”,
a Tulajdonosi Bizottság esetében „TB”,
az Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság esetében „ÜB”.

(2) Az eseti bizottság rövid megjelölésére az eseti bizottságot létrehozó normatív határozatban meghatározott rövid
megjelölést, ilyennek hiányában az eseti bizottság egyértelmű azonosíthatóságát lehetővé tevő rövid megjelölést kell al
kalmazni.
6. §
(1) A Közgyűlés, illetve a bizottság üléséről a jegyzőkönyv elkészítése során e § rendelkezései szerint kell eljárni.
(2) A jegyzőkönyv első szerkezeti egysége a tartalomjegyzék.
(3) A jegyzőkönyv a szavazás számszerű eredményének megállapításakor tartalmazza a jelenlévő, de érvényes szava
zatot le nem adó képviselők létszámát is.
(4) Ha a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvnek a Budapest Főváros Kormányhivatalának történő megküldésé
re, illetve a budapest.hu honlapon történő közzétételére az érintett ülésen megalkotott önkormányzati rendelet kihirdeté
sét, illetve normatív határozat közzétételét megelőzően kerül sor, a jegyzőkönyvben az önkormányzati rendelet, illetve
a normatív határozat megjelölésében a sorszám, továbbá a kihirdetés, illetve a közzététel hónapja és napja helyét kipon
tozva kell hagyni.
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(5) Az aláírásra kerülő jegyzőkönyvben hiánytalanul fel kell tüntetni minden, az ülésen elhangzott adatot, azonban a
budapest.hu honlapon történő közzétételt megelőzően felismerhetetlenné kell tenni minden, a közérdekből nyilvános sze
mélyes adat körén kívül eső személyes adatot, üzleti titkot, védett ismeretet vagy törvény által védett egyéb titoknak mi
nősülő adatot.
7. §
A Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvet a főpolgármester és a főjegyző elektronikus aláírásával és olyan szol
gáltató által kiadott időbélyegzővel látja el, amely e szolgáltatást minősített szolgáltatóként nyújtja. Ha ez olyan techni
kai akadályba ütközik, amely a jogszabályi határidők megtartását veszélyezteti, a jegyzőkönyv papír alapon, három ere
deti példányban kerül aláírásra.
8. §
(1) Ez az utasítás 2022. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az utasítás hatálybalépése előtt közzétett normatív határozatra, valamint meghozott nem normatív határozatra az
ezen utasítás rendelkezéseinek megfelelő megjelöléssel kell hivatkozni.
9. §
A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgár
mesteri utasítás (a továbbiakban: hivatali szmsz) 95. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A normatív utasítás tervezetének megszerkesztésére és megszövegezésére a jogszabályszerkesztésről szóló mi
niszteri rendelet jogszabály tervezetének megszerkesztésére és megszövegezésére vonatkozó követelményeit kell meg
felelően alkalmazni.”
10. §
A hivatali szmsz a következő 96/A. §-sal egészül ki:
„96/A. § (1) A Fővárosi Közlönyben történt közzétételt követően a főpolgármester normatív utasításának megjelölé
se – az alábbi sorrendben –
a) a normatív utasítás címét,
b) a „szóló” kifejezést,
c) a normatív utasítás sorszámát arab számmal,
d) a „/” jelet,
e) a normatív utasítás közzétételének évét arab számmal,
f) zárójelben a normatív utasítás közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal, valamint
g) a „főpolgármesteri utasítás” kifejezést
foglalja magában.
(2) A Fővárosi Közlönyben történt közzétételt követően a főjegyző normatív utasításának megjelölése az (1) bekezdés
a)–f) pontjában meghatározottakat és a „főjegyzői utasítás” kifejezést foglalja magában.”
11. §
A hivatali szmsz 97. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A normatív utasításokról a Főjegyzői Iroda nyilvántartást vezet, amely az egyes normatív utasítások tekintetében
tartalmazza
a) a normatív utasítás 96/A. § szerinti megjelölését,
b) a hatálybalépés időpontját,
c) a tárgyára vonatkozó jogszabályok megjelölését,
d) annak az utasításnak a 96/A. § (1) bekezdés c)–f) pontja szerinti számát, amelyet módosít,
e) annak az utasításnak a 96/A. § (1) bekezdés c)–f) pontja szerinti számát, amelyet hatályon kívül helyez,
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f) annak az utasításnak a 96/A. § (1) bekezdés c)–f) pontja szerinti számát, amely módosítja,
g) annak az utasításnak a 96/A. § (1) bekezdés c)–f) pontja szerinti számát, amely hatályon kívül helyezi, valamint
h) a hatályon kívül helyezésének időpontját.”
12. §
A hivatali szmsz 8. melléklet C:6a. mezőjében a „főjegyző” szövegrész helyébe a „főpolgármester” szöveg lép.
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
27/2021. (XII. 22.) utasítása
Budapest Főváros Önkormányzata reprezentációs kiadásainak felosztásáról,
azok teljesítése és elszámolása különös szabályairól, valamint
a Budapest Főváros Önkormányzata nevében történő ajándékozás szabályairól
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés e) pontja és
(3b) bekezdés a) pontja alapján, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szó
ló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 67. sorában meghatározott tárgykörben, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény vonatkozó rendel
kezéseire figyelemmel, a Budapest Főváros Önkormányzata tevékenységével összefüggő reprezentációs kiadások fel
osztását, azok teljesítésének és elszámolásának különös szabályait, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata nevé
ben történő ajándékozás szabályait az alábbiak szerint állapítom meg.
1. Értelmező rendelkezések
1. §
(1) Az utasítás alkalmazásában
a) személyi reprezentáció: a reprezentációra jogosult feladatai ellátása során, hivatalos célú megbeszélés, tárgyalás, érte
kezlet, szakmai egyeztetés, konzultáció, tájékoztató alkalmával biztosított vendéglátás,
b) rendezvényi reprezentáció:
ba) a Fővárosi Közgyűlés ülésén, valamint a főpolgármester, a főpolgármester-helyettesek vagy a főjegyző tevékenysé
gével összefüggő szakmai megbeszélésen, tárgyaláson, értekezleten, egyeztetésen, konferencián, sajtótájékoztatón
biztosított vendéglátás,
bb) a Budapest Főváros Önkormányzata által szervezett rendezvényen, nemzeti ünnep, évforduló, kitüntetés vagy elis
merés adományozása alkalmával biztosított vendéglátás, valamint az ilyen rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó
an a vendégeknek biztosított vagy megtérített nem szakmai jellegű program, szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidő
program),
c) ajándék: Budapest Főváros Önkormányzata nevében és tevékenységével összefüggésben, szakmai vagy diplomáciai
kapcsolat keretében ingyenesen adott termék.
(2) Nem minősül reprezentációs kiadásnak a rendezvény, esemény lebonyolításának feltételét jelentő szolgáltatás
költsége, valamint a kiküldetéshez kapcsolódóan elszámolható költség.
2. Személyi reprezentáció
2. §
(1) Személyi reprezentációra a főpolgármester, valamint a főpolgármester-helyettes jogosult.
(2) Személyi reprezentációra
a) a főpolgármester 90 000 Ft,
b) a főpolgármester-helyettes 45 000 Ft
keretösszeget használhat fel havonta.
(3) Ha a személyi reprezentációra jogosult a személyi reprezentációra jogosultságot megalapozó tisztséget nem lát
ja el a teljes hónapban – mert az hónap közben jön létre vagy szűnik meg, vagy harminc napot meghaladó távolléte mi
att –, a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg időarányos részére jogosult.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg tárgyhónapban fel nem használt része a következő hónapra nem vi
hető át.
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3. §
A személyi reprezentáció keretében kizárólag a vendéglátáshoz okszerűen kapcsolódó, annak jellegével összhang
ban álló étel, ital, illetve catering termék költsége számolható el. Kétség esetén az elszámolhatóság kérdésében a főjegy
ző dönt.
4. §
A 2. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeg mértékéig a személyi reprezentációra jogosult vagy az általa meg
hatalmazott személy legkorábban a tárgyhónap első munkanapján készpénzelőleget vehet fel. Az előleg kifizetése Buda
pest Főváros Önkormányzata pénztárából (a továbbiakban: önkormányzati pénztár) történik.
5. §
(1) A felvett előleggel a személyi reprezentációra jogosult harminc napon belül köteles elszámolni.
(2) A személyi reprezentációs kiadás Budapest Főváros Önkormányzata nevére szóló, az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §ában meghatározott kötelező adattartalomnak megfelelő, eredeti készpénzes
számla ellenében számolható el.
(3) A számlán kizárólag a 3. § alapján elszámolható termék szerepelhet, ellenőrizhető formában, részletezve. Más ter
méket is tartalmazó bizonylat elszámolásra nem fogadható el.
(4) A számla kiállításának időpontja nem lehet korábbi, mint az előleg kiadásának időpontja.
(5) A számlákat az elszámolás érdekében a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztálynak kell benyúj
tani. A Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály a benyújtott számlák tartalmi ellenőrzése után elké
szíti az előleg elszámoláshoz szükséges pénzügyi bizonylatokat, amelyeket az elszámoló által aláírt teljesítésigazolás
sal együtt, érvényesítés és utalványozás után továbbít az önkormányzati pénztárnak a pénzügyi teljesítés elszámolására.
(6) Újabb előleg kifizetésére csak az előző előleggel történt elszámolást követően kerülhet sor.
(7) Ha a személyi reprezentációra jogosult a felvett előleggel határidőben nem számol el, vagy nem fizeti vissza az
előleg el nem számolt összegét, az egyéb adóköteles jövedelmének minősül. A személyi reprezentációra jogosult a határ
időben vissza nem fizetett előleg összegéért kártérítési felelősséggel tartozik.
6. §
Ha a személyi reprezentációra jogosult az adott havi keretösszegre nem vett fel előleget, az általa megelőlegezett rep
rezentációs kiadásról a 2. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeg mértékéig legkésőbb a tárgyhónap utolsó mun
kanapjáig nyújthat be számlát a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztálynak elszámolás és kifizetés cél
jából. Az elszámolásra az 5. § (2)–(6) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
7. §
A személyi reprezentációs kiadások nem megfelelő elszámolása miatt keletkező személyi jövedelem számfejtésével,
valamint a személyi reprezentációs kiadások miatt a magánszemélyt, illetve a kifizetőt terhelő közterhek elszámolásá
val, levonásával összefüggő feladatokat – a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály adatszolgáltatása
alapján – a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály látja el.
3. Rendezvényi reprezentáció
8. §
(1) Rendezvényi reprezentációs kiadás – a 884102 Városdiplomáciai kiadások kerete címkód alá tartozó kiadások ki
vételével – a 891802 Protokolláris és egyéb dologi kiadások címkód terhére, az e célra jóváhagyott szabad előirányzat
mértékéig, az alábbiakra számolható el:

1772

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2021. december 22.

a) szállodai elhelyezés,
b) étkezés (ebéd, vacsora, kínálás),
c) repülőjegy, egyéb utazási költség,
d) kulturális program, valamint
e) a rendezvénnyel, eseménnyel összefüggő egyéb dologi kiadás.
(2) A rendezvényi reprezentáció keretébe tartozó vendéglátás, program, szolgáltatás megszervezését
a) a főpolgármester tevékenységével, programjával összefüggésben a Főpolgármesteri Iroda vezetője,
b) főpolgármester-helyettes tevékenységével, programjával összefüggésben a tevékenységét segítő iroda vezetője,
c) a főjegyző tevékenységével, programjával összefüggésben a Főjegyzői Iroda vezetője,
d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó esetben a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység vezetője
kezdeményezi a Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztálynál.
(3) A (2) bekezdés d) pontjától eltérve a Fővárosi Közgyűlés üléseihez kapcsolódó vendéglátás biztosításáról a Hiva
talüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály külön kezdeményezés nélkül gondoskodik.
(4) A (2) bekezdés szerinti kezdeményezést formanyomtatványon kell előterjeszteni, amelyet a Hivatalüzemeltetési és
Intézményfejlesztési Főosztály az intraneten tesz közzé. A kezdeményezés tartalmazza
a) a rendezvény megjelölését, helyszínét és időpontját,
b) a résztvevők körét, becsült számát,
c) a vendéglátás kért formáját,
d) a kért kapcsolódó szolgáltatást, ha van ilyen, valamint
e) a kezdeményező szervezeti egység ügyintézőjének nevét és telefonszámát.
(5) Ha a vendéglátás, program, szolgáltatás hivatalos külföldi delegáció programjához kapcsolódik, a kezdeményezés
– ha nem ő a kezdeményező – a Főpolgármesteri Iroda vezetőjének egyetértésével terjeszthető elő.
(6) A kezdeményezést a vendéglátás, program, szolgáltatás szükségességéről és annak a (4) bekezdés a)–d) pontjában
meghatározott adatairól való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény időpontját öt mun
kanappal megelőzően kell előterjeszteni.
(7) A kezdeményezés vizsgálatát követően a Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály vezetője
a) dönt a vendéglátás, program, szolgáltatás megszervezésének megkezdéséről,
b) egyeztetést kezdeményez a kezdeményezővel a lehetséges alternatívákról, ha a kért vendéglátás, program, szolgáltatás
biztosítására nem áll rendelkezésre elég költségvetési fedezet, vagy
c) elutasítja a kezdeményezést, ha annak tartalma jogszabályba vagy normatív utasításba ütközik, vagy a fedezethiány
nem orvosolható.
(8) Rendezvényi reprezentációs kiadás Budapest Főváros Önkormányzata nevére szóló, az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában meghatározott kötelező adattartalomnak megfelelő, eredeti számla elle
nében számolható el.
4. Ajándékozás
9. §
(1) Budapest Főváros Önkormányzata vendégének, partnerének megajándékozását
a) a főpolgármester tevékenységével, programjával összefüggésben a Főpolgármesteri Iroda vezetője,
b) főpolgármester-helyettes tevékenységével, programjával összefüggésben a tevékenységét segítő iroda vezetője,
c) a főjegyző tevékenységével, programjával összefüggésben a Főjegyzői Iroda vezetője,
d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó esetben a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység vezetője
kezdeményezi a Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztálynál.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést formanyomtatványon kell előterjeszteni, amelyet a Hivatalüzemeltetési
és Intézményfejlesztési Főosztály az intraneten tesz közzé. A kezdeményezés tartalmazza
a) a megajándékozandó személy nevét,
b) az ajándékozás indokát,
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c) az ajándékozás időpontját,
d) a kért ajándék vagy annak jellege megjelölését, valamint
e) a kezdeményező szervezeti egység ügyintézőjének nevét és telefonszámát.
(3) A kezdeményezést az ajándékozás szükségességéről és annak a (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott ada
tairól való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de az ajándékozást megelőzően legalább három – egyedi ajándék
esetében legalább öt – munkanappal kell előterjeszteni.
(4) A kezdeményezés vizsgálatát követően, továbbá a Főpolgármesteri Iroda vezetőjével előzetesen egyeztetve, vele
egyetértésben a Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály vezetője
a) dönt a kért ajándéknak a kezdeményező szervezeti egységnek történő átadásáról vagy beszerzéséről,
b) egyeztetést kezdeményez a kezdeményezővel a lehetséges alternatívákról, ha a kért ajándék beszerzésére nem áll ren
delkezésre elég költségvetési fedezet, vagy a kért ajándék helyett az ajándékraktár meglévő készletében rendelkezés
re áll megfelelő alternatíva, vagy
c) elutasítja a kezdeményezést, ha annak tartalma jogszabályba vagy normatív utasításba ütközik.
(5) Az ajándékozás iránti igényt lehetőség szerint az ajándékraktár – a kezdeményezés időpontjában meglévő – kész
letéből kell kielégíteni.
(6) Ajándéktárgy beszerzése a Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály által a Főpolgármesteri Iroda
vezetőjének előzetes egyetértésével a 891802 Protokolláris és egyéb dologi kiadások címkód terhére, az e célra jóváha
gyott szabad előirányzat mértékéig történhet, azzal, hogy lehetőség szerint a főváros egyedi sajátosságát megjelenítő, il
letve a fővároshoz kapcsolódó ajándékot kell választani.
(7) Az ajándékbeszerzéssel kapcsolatos készletelszámolási feladatokat a Hivatalüzemeltetési és Intézményfejleszté
si Főosztály látja el, ehhez kapcsolódóan nyilvántartást vezet a Budapest Főváros Önkormányzata nevében beszerzett
ajándékokról.
5. A reprezentációs kiadások nyilvántartása
10. §
(1) A reprezentációs kiadások felhasználásáról a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály az egysé
ges hivatali pénzügyi információs rendszerben nyilvántartást vezet.
(2) Az utasítás végrehajtása során keletkező bizonylatokat olyan módon kell kezelni (megőrizni), hogy azokból az el
évülési időn belül utólag is megállapíthatók legyenek az adókötelezettségek és mentességek.
6. Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez az utasítás 2022. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a reprezentáció szabályozásáról szóló 28/2013. (II. 13.) főpolgármesteri utasítás.
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IV. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
23/2021. (XII. 22.) utasítása
a Főpolgármesteri Hivatal reprezentációs kiadásai felosztásáról,
azok teljesítése és elszámolása különös szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés e) pont
ja alapján, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.)
főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 68. sorában meghatározott tárgykörben, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelem
mel a Főpolgármesteri Hivatal tevékenységével összefüggő személyi reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesíté
sének és elszámolásának különös szabályait az alábbiak szerint állapítom meg.
1. §
(1) Az utasítás alkalmazásában személyi reprezentáció: a reprezentációra jogosult feladatai ellátása során, hivatalos
célú megbeszélés, tárgyalás, értekezlet, szakmai egyeztetés, konzultáció, tájékoztató alkalmával biztosított vendéglátás.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) Személyi reprezentációra jogosult
a főjegyző,
az aljegyző,
a főosztályvezető,
a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője,
a főpolgármester kabinetfőnöke,
a stratégiai főtanácsadó, valamint
a Főpolgármesteri Iroda városdiplomáciával és nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatkörét ellátó csoport ve
zetője.

(3) A tisztséghez, munkakörhöz kapcsolódóan személyi reprezentációra jogosult személy harminc napot meghaladó
távolléte vagy betöltetlen tisztség, munkakör esetén az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásával megbízott vagy e felada
tokat helyettesítéssel ellátó személy is jogosult személyi reprezentációra.
2. §
(1) A személyi reprezentációra jogosult az 1. mellékletben meghatározott havi keretösszeget (a továbbiakban: szemé
lyi reprezentációs keret) használhatja fel személyi reprezentáció céljára.
(2) Ha a személyi reprezentációra jogosultságot megalapozó tisztségbe, munkakörbe kinevezésre hónap közben kerül
sor, a személyi reprezentációs keret a következő teljes hónaptól vehető igénybe.
(3) Ha a személyi reprezentációra jogosult jogosultságot megalapozó tisztsége, munkaköre hónap közben megszűnik,
a) ha a megszűnés az ellátmány kifizetésének időpontjában már előrelátható, az érintett a megszűnés hónapjában a sze
mélyi reprezentációs keret időarányos részére jogosult,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben az érintett a személyi reprezentációs keret egészére jogosult.
(4) Munkavégzés alóli mentesítés, továbbá a harminc napot meghaladó távollét esetén a személyi reprezentációra jo
gosultat a mentesítés, illetve távollét időtartamára nem illeti meg a személyi reprezentációs keret.
(5) A személyi reprezentációs keret tárgyhónapban fel nem használt része a következő hónapra nem vihető át.

2021. december 22.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1775

3. §
A személyi reprezentáció keretében kizárólag a vendéglátáshoz okszerűen kapcsolódó, annak jellegével összhang
ban álló étel, ital, illetve catering termék költsége számolható el. Kétség esetén az elszámolhatóság kérdésében a főjegy
ző dönt.
4. §
A személyi reprezentációs keret mértékéig a személyi reprezentációra jogosult vagy az általa meghatalmazott sze
mély legkorábban a tárgyhónap első munkanapján készpénzelőleget vehet fel. Az előleg kifizetése a Főpolgármesteri Hi
vatal pénztárából (a továbbiakban: házipénztár) történik.
5. §
(1) A felvett előleggel a személyi reprezentációra jogosult harminc napon belül köteles elszámolni.
(2) A személyi reprezentációs kiadás a Főpolgármesteri Hivatal nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában meghatározott kötelező adattartalomnak megfelelő, eredeti készpénzes szám
la ellenében számolható el.
(3) A számlán kizárólag a 3. § alapján elszámolható termék szerepelhet, ellenőrizhető formában, részletezve. Más ter
méket is tartalmazó bizonylat elszámolásra nem fogadható el.
(4) A számla kiállításának időpontja nem lehet korábbi, mint az előleg kiadásának időpontja.
(5) A számlákat az elszámolás érdekében a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztálynak kell benyúj
tani. A Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály a benyújtott számlák tartalmi ellenőrzése után elké
szíti az előleg elszámoláshoz szükséges pénzügyi bizonylatokat, amelyeket az elszámoló által aláírt teljesítésigazolással
együtt, érvényesítés és utalványozás után továbbít a házipénztárnak a pénzügyi teljesítés elszámolására.
(6) Újabb előleg kifizetésére csak az előző előleggel történt elszámolást követően kerülhet sor.
(7) Ha a személyi reprezentációra jogosult a felvett előleggel határidőben nem számol el, vagy nem fizeti vissza az
előleg el nem számolt összegét, az egyéb adóköteles jövedelmének minősül. A személyi reprezentációra jogosult a határ
időben vissza nem fizetett előleg összegéért kártérítési felelősséggel tartozik.
6. §
Ha a személyi reprezentációra jogosult az adott havi keretösszegre nem vett fel előleget, az általa megelőlegezett rep
rezentációs kiadásról a személyi reprezentációs keret mértékéig legkésőbb a tárgyhónap utolsó munkanapjáig nyújthat
be számlát a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztálynak elszámolás és kifizetés céljából. Az elszámo
lásra az 5. § (2)–(6) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
7. §
A személyi reprezentációs kiadások nem megfelelő elszámolása miatt keletkező személyi jövedelem számfejtésével,
valamint a személyi reprezentációs kiadások miatt a magánszemélyt, illetve a kifizetőt terhelő közterhek elszámolásá
val, levonásával összefüggő feladatokat – a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály adatszolgáltatása
alapján – a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály látja el.
8. §
(1) A személyi reprezentációs kiadások felhasználásáról a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály az
egységes hivatali pénzügyi információs rendszerben nyilvántartást vezet.
(2) Az utasítás végrehajtása során keletkező bizonylatokat olyan módon kell kezelni (megőrizni), hogy azokból az el
évülési időn belül utólag is megállapíthatók legyenek az adókötelezettségek és mentességek.
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9. §
(1) Ez az utasítás 2022. január 1-jén lép hatályba.
(2) A Főpolgármesteri Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utal
ványozás, érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjéről szóló 24/2016. (IV. 1.) főjegyzői utasítás 1. melléklete a 2. mel
léklet szerint módosul.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző
1. melléklet a 23/2021. (XII. 22.) főjegyzői utasításhoz
A személyi reprezentációs keret összege
A

B

jogosult

rendelkezésre álló keretösszeg

1.

főjegyző

45 000 Ft/hó

2.

aljegyző

25 000 Ft/hó

3.

főosztályvezető

15 000 Ft/hó

4.

a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője

15 000 Ft/hó

5.

a főpolgármester kabinetfőnöke

45 000 Ft/hó

6.

stratégiai főtanácsadó

30 000 Ft/hó

7.

a Főpolgármesteri Iroda városdiplomáciával és nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő
feladatkörét ellátó csoport vezetője

15 000 Ft/hó

„5.

B

kötelezettség-vállaló

a normatív utasítás
alapján személyi
reprezentációra
jogosult

(A

kiadási
jogcím

710802 Hivatali
vezetők személyi
reprezentációs
kiadásai és egyéb
szolgáltatások

akadályoz-tatása
esetén

C
akadályoz-tatása
esetén

gazdasági vezető

Pénzügyi,
Számviteli és
Vagyonnyilvántartási
Főosztály
Pénzügyi és
Számviteli
Osztály vezetője

E

pénzügyi
ellenjegyző

D
akadályoz-tatása
esetén

G
érvényesítő

I

Pénzügyi,
Számviteli és
helyettese vagy az
Pénzügyi,
Vagyonnyilönálló szervezeti
Számviteli és
vántartási
egység más ve
VagyonnyilFőosztály kijelölt
zetői munkakört
vántartási
pénzügyibetöltő köztisztvi
Főosztály vezetője
számviteli
selője
képesítésű
köztisztviselője

utalványozó

F

a normatív utasí
tás alapján sze
mélyi reprezentációra jogosult

teljesítés
igazolója

J

”

akadályoz-tatása
esetén)

K

1. A Főpolgármesteri Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjé
ről szóló 24/2016. (IV. 1.) főjegyzői utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

2. melléklet a 23/2021. (XII. 22.) főjegyzői utasításhoz
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V. rész

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRŐL
Budapest Főváros Közgyűlése az 1824/2021. (XII. 15.) határozatával
a Budapest I. kerület 13883/3 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Végh György park,
a Budapest XX. kerület 180901/61 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Székelykeresztúr utca,
a Budapest XX. kerület 180901/63 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Bölön utca
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEK MEGSZŰNÉSÉRŐL
A Budapest XI. kerület
a Budapest XI. kerület
a Budapest XI. kerület
a Budapest XI. kerület

Madárhegy utca,
Örsöddűlő út,
Rupphegyi köz,
Talaj köz

közterület-elnevezés megszűnt.
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