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Budapest Főváros VIII. keľület Jĺózsefuáľosi onkormányzat Képvĺselő-' testiiletének

312014. (II. 13.) łinkoľmányzati ľendelete

a 2014. évi ktiltségvetés ľő|

Budapest Főváros VIII. kęrtilet Józsefuĺĺľosi onkormanyzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikk (2)bekezďésében meghatfuozott eredeti jogalkotói hatáskörében) az
Alaptörvény 32. cikď< (1) bekezdés Í) pontjában meghatározohífeladatkörében eljaľva a
következőket rendeli el:

1. A kiiltségvetés bevételeinek és kiadásainak fő iĺsszege, a hiány és ttibblet
méľtéke

1. $ (1) A rendelet hatáIya a képviselő-testÍiletre és annak szerveire (polgármester, a

képviselő-testĹilet bizottstryaí, a po|gátmesteri hivatal, a jegyzó), az ĺjnkoľmźnyzat
koltségvetési szerveiľe és gazdasági társaságaira teľjed ki.
(2) E rendelet alka|mazásában:

a) ko|tségvetési szeľv: a Polgármesteri Hivatal, az önkoľmźnyzat á|tal alapított és

ir źny ított kö ltsé gveté s i szerv,
ä) kisösszeguszolgáltatás: azaszo|gźtltatás, amelynek érté|dlatfua 100 e Ft.

2. s A képviselő-testület az önkormźnyzatz}l4. évi költségvetésének
a) ko|tségvetési bevételeit
ó/ költségvetésikiadásait
c) kĺiltségvetési hianyát
d) mílkođési bevételeit
e) mfüĺjdési kiadásait
fl mfüödési hiányát
Đ működési ťtnanszltozási bevételeit
h) mtlkoďési finansz írozási kiadásait

j) felha|mozási bevételeit
k) fe|ha|mozási kiadásait
l) fe|ha|mozási hiányát
m) fe|ha|mozási ťtnanszír ozási bevételeit
n) felha|mozási fi nanszírozási kiadásait
d felha|mozási fi nanszírozási többletét

Đ múkĺidési ťlnanszítozási bevételi többlet 928.948 e Ft-ban,

19.357.943 e Ft-ban,
21,.529.565 e Ft-ban.
2.171.622 e Ft-ban.

14.544.832 e Ft-ban.
14.942.021e Ft-ban.

397.189 e Ft-ban.
6.714.753 e Ft-ban.
5.785.805 e Ft-ban.

4.813.111 e Ft-ban,
6.587.544 e Ft-ban,
1.774.433 e Ft-ban,
1.656.077 e Ft-ban,

413.403 e Ft-ban,
L.242.674 e Ft-ban"



p) hítel törlesztés <lsszegét 53.501 e Ft-ban,
q) irtnyitő szerví támogatásként folyósított támogatás ĺisszegét 6.145.70] e Ft-ban,

kerĹileten beltili duplázódás összegét I93.940 e Ft-ban,

Đ nettósított bevételi és kiadási e|őirźnyzatźú 2I.389.126 e Ft-ban
á||apitjameg.

3. $ A költségvetés címrenđjét az 1. melléklettarta|mazza.

2. Az tinkormányzat bevételei és kiadásai

4. s (1) A bevétęli és kiadási e|őírányzatok megbontását címľend szeľint e|őirźnyzat-
csopoľtonként, kotelező, önként vá|Ialt, állami (á||amígazgatási) feladatokľa a 2.

mel l éklet tartalmazza.
(2) Az eloző évi pénzmarađványok e|óirtnyzatát felađatonként a 3. melléklet
tartalmazza.
(3) Az európai uniós fonásból és az azokchoz rendelt önkormányzati fotásbőI, e|őző évi
pénzmarudványból ťlnanszírozott progľamok, projektek előiranyzatźi a 4. melléklet
tartalmazza.
(4) A műkcjdési cél és általános tartalékok, a felhalmozási cé|tartalékok e|oírźtnyzatźi
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, és az eIőfuźnyzatok
átc s op orto s ításár a vo natkozó hatáskorĺjk et az 5 . mel l ékl et tarta|mazza.
(5) Az önkormányzatberuhtnási előirányzatait felađatonként, a felújítási elóirtnyzatait
célonként, a felhalmozási céIű támogatások kiadási előirćmyzatait címľęnd szerint, ezen
beltil kötelęző, önként váI|a|t, áIlami (áIlarigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6.

melléklet tartaImazza
(6) Az önkormányzati torzsvagyon karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és

kiadási elóirányzatait kötelező, önlĺént váIIaIt, állami (á||anígazgatási) fcladatok szerinti
bontásban a 7. mellékl et tarta|mazza.
(7) 

^z 
uz|etí vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási eloirányzatainak

részIetezését kötelező és önként váIla|t feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet
tartalmazza.
(8) A projektek bevételi és kiadási előhányzaÍait kcjtelező és önként vállalt feladatok
szerinti bontásb an a 9 - I I . melléklet tarta|mazza.
(9) A ktiltségvetési szervek engedélyezett létszámź.l', fog|alkoztatási jogviszonyuk,
kötelező, önként vźůLa|t, áI|arri (aIIamigazgatási) feladatok szerinti bontásban, és az
önkormanyzatikozfogla|końatźs létszámkerętét a 12. melléklet tartalmazza.
(10)A költségvetési szeľvek céljellegű kiadási e|őirányzatait címĺend szerint a 13.
mel lékl et tartalmazza.
(11)Az önkoľmányzat záĺolt kiadási eloirényzataít feladatonként a 14. melléklet
tartalmazza.

3. 
^2014. 

évi kiiltségvetés végrehajtási szabályai

5. $ (1) Az ĺĺnkoľmĺĺnyzď költségvetésének végrehajtásáéĺt a polgĺĺrmester, a
költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a szetv vezetője, az önkormányzat
könywezetéssel kapcsolatos feladatok el|átásáért a jegyzó, a ktiltségvetési szeÍv
könywezetésével kapcsolatos feladatok eIlatásáért a szerv vezetője a felelős.



(2) Az ĺinkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e

rendeletben meghatźlrozott összegekkel kcitelesek összeźi|ítani, melyet a polgáľmester
hagy jővá.
(3) Az önkoľmányzat és a költségvetési szervek a költségvetésÍikben jóvráhagyott

e|őfuźnyzattal e rendeletben foglalt előírások figyelembevételével önállóan rendelkeznek.

6. s ( 1 ) A koltségvetési szervek, a gazđasági tźlrsasźlgok j ogosu|tak az előírt bevételek és
a költségvetésben tervezett bevételi e|őirtlĺyzatok beszedésére, a jóváhagyott kiadások
teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testiileti, vagy bizottsági
hatáĺ o zatokban fo glaltak szerint.
(2) 

^ 
költségvetési szerv az a|apítő okiratában meghatttrozott k<jzfeladat elIźúásźra és a

szakmai alaptevékenységére hasznźlhatja fel az e rendeletben megállapitott írźnyítő
szervi támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi
e|őfuányzatokat.
(3) A k<iltségvetési szerv' a gazđasági taľsaság a költségvetési év kiadási
elóirányzatainak terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat,ha annak pénzügyi teljesítése
2014. december 31-ig, de legkésőbb követkęző év fębruaľ 28-íg, a pľojektek esetén
legkésőbb a következő év június 30-ig megtöľténik. KĺjtelezettségkizarőIaga jőváhagyott
e|őirtnyzatszabadmarađvány ánakterhérevállalható.
(4) A kiadások a bevételek teljestilési ütemére fĺgyelemmel teljesíthetők. A kiadási
e|őirźnyzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A
Íervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga utźn az önkormányzati
támogatás növekedését.
(5) A bevételi e|őírányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kizĺáľólag azok
túlteljesítése esetén ntjvelhetők és a kciltségvetési bevételek tervezettő| történő
elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(6) A bevételi e|ókźnyzatot a költségvetés módosításara vonatkozó hatáskÓrök
figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételľe vonatkozó
jogszabáIyi előíľások év közben váItoznak,vagy amennyiben jogszabźiy,vagy azirźnyítő
szerv további feladatot határoz meg.
(7) Az egységes rovatrend B1. Mfüödési célú támogatások źiIanháztaľtáson belülről,
82. Felhalmozási célú támogatások á|Ianháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett
pénzeszkozök és 87. Felhalmozźsi céIu źńvett pénzeszkozĺik ľovatokon megtervezett
bevételi előirźnyzatok a költségvetési évben meghatátozott céllal rendelkezésre bocsátott
kĺiltségvetési bevételekkel abban az esetbęn is megnövelhetők, ha a bevételi
e|őirźnyzatok még nem teljesültek tul, azonbarl az adott cél a kĺjltségvetési év bevételi
e|őirányzatainak tervezésekor nem voIt ťrgyelembe vęhető.
(8) Az önkoľmányzat, a kĺiltségvetési szeľvek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk,
tevékenységfü során kötelesek a gazđaságosság' a hatékonyság, az eredményesség, és a
szabá|yszenĺség követelményeit érvényesíteni a k<iltségvetésben jóváhagyott kiadási,
ezen belül a kiemelt e|őkźnyzatok betaľtásával. A kiemelt e(ofuźnyzatok tullépése
szabá|ýalarlsági eljaĺást von maga után.
(9) A kĺiltségvetési szerv á|taI saját hatáskörében jogszabá|y alapjźn végrehajtott
költségvetési előirányzat módosítása és átcsopoľtosítása csak abban az esetben hajtható
végre, ha az a kötelező feladatellátást, működtetést, valamint az éves ťlzetési
kĺitelezettségeket nem veszély ezteti.
(10) Az ĺlnkormányzat, a kĺiltségvetési szervek, a gazdasági társaságok a jóváhagyott
bevételek beérkezésének és kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves
likviditási tervet kĺitelesek készíteĺll, melyet havonta feltil kell vizsgálni és azokat a
pol giírmest er hagyj a jóv á.



7 . s ( 1 ) A költségvetési szerv az időlegesen szabad kapacitását úgy hasznosíthatj a, hogy
az azza| kapcsolatosan felmeľülő közvetett és kĺjzvetlen költségek megtérĹiljenek.
(2) A Polgármesteľi Hivatalnál ellátott á||ami (átllamigazgatási) feladatokkal kapcsolatos
bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.
(3) A költségvetési szervnek az źt|ta|a végzett vá||alkozási tevékenységet meg kell
szĹintetnie legkésőbb a2014. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejtileg, ha
az c tcvékenységből szoľmaző bevételek nem fedezik az adott tevékenységgel tlsszefiiggő
valamennyi közvetlen kiadást, az althoz hozzźnendelhető közvetett kiadásokat és az
amortizáciőt.
(4) A költségvetési szeÍv a vállalkozási tevékenységéből szźrmaző vá|Ia|kozási
maľadványának a taľsasági adő á|ta|źnos méľtékével megegyező hányadát kciteles az
önkoľmányzat 14100309-1023949-01000006 számlájáratfugyévet követő év februáľ 28-
ig befizetni.
8. s (1) A kĺlltségvetési szervek _ a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat és a
Polgáľmesteri Hivatal kivételével - az tfa visszaigényléséből befolý bevételeiket nem
haszná|hatják fel, azok a 2014. évi pénzmaľadvĺíny elszámolásáná|, vagy a képviselő-
testÍilet év kijzbeni döntésével elvonásra kerĹĺlnek.
(2) 

^ 
költségvetési szervek a jővźhagyott kiadási e|oirźnyzataik teľhére elsődlegesen a

jogszabźĺ|yokban meghatározott kĺjtelező illetmények kĺfizetését kdvet{en a koztjzemi
dijakat, valamint az e||átottak étkeztetési költségeit, az e|Iátottakjuttatásait egyenlítik ki.
(3) A költségvetési szervek az egységes rovatľend K1101. Törvény szerinti illetmények,
munkabérek rovat eredeti e|őirźnyzatanak és anĺlak járulékainak meglakarítása terhéľe a
képviselő-testület engedélye nélkül:
a) rires álláshely' valamint taľtós betegállomany miatti tcjbbletfeladatra helyettęsítési
díjat,tulőtát,
b) mllnkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett iđoszakľa járő
kote|ęzo illcĹmény Ĺ, szab adságnreg v áltást, vé gkielégítést,
c) az évkozben felmeľii|o és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES _
GYED-rő1 visszatérő a|ka|mazott szabadságáĺak kivétele miatt a helyettesítő alka|mazott
illetményét,
d) az évkozben felmeriilő és az eredeti köItségvetésben nem tewezettjubileumi jutalmat,
az a|ka|mazott betegsége idejére az őt megi||ető juttatást - betegszabađsźlg, valamint a
táppénz-hozzájáru|ás -,
e) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli renđkívĹili munkavégzésre elľendelt
tu|őrát,

fl az a|apítő okirat szerinti kozfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül
szfü s é ge s kizar őIag kiil s ő s zemély me gbízásí dť1 át
fizethetnek ki.
(4) A Polgármesteri Hivatal vezetóje rendkívüli, cé|hoz kotött feladatot áI|apíthat meg a
köztisztviselő részéte (célfeladat), melynek eredményes végrehajtźsáért céljuttatást
hatfuozhat meg _ kültlnĺjsen anyakĺinywezetők, éjszakai ellenőrzés, váIasztás, pľojektek
végrehajtása, katasńrőfa miatti ügyelet, egyéb -, melynek e|őírźnyzatát a PoIgármesteri
Hivatal j óvráhagyott kö ltsé gvet és e tartaLmazza.
(5) Az e rendeletben meghataľozottakon kívĺili noľmatív jutalom, céljuttatás, jubileumi
jutalom, hűség jutalom kifizetéséről a képviselő-testtilet dönt.
(6) A költségvetési szerveknél kifizethetó normatív jutalom és céljuttatás éves összege
nem lehet több az egységes rovatrend Kl101. Töľvény szerinti illetmények, munkabéľek
ro vat erede tĺ előir źny zatának I 5 %o - ánźi.



(7) A költségvetési szeľv a szemé|yi juttatások e|őirányzatának átmeneti megtakafitása
terhére taľtó s kĺjtel ezetts é get nem v źila|hat.

9. s (1) Az <jnkoľmtnyzat és a k<jltségvetési szervek pénzmaradványát _ ezen belül a
személyi juttatásokľa fordítható maradváný - a képviselő-testület hagyja jővá. A szabad
pénzmarađvány felosztásaľól és felhasznáLásarő| a képviselő-testĹilet dĺjnt.
(2) Az önkormányzat és a kĺlltségvetési szervek a 2013. éví pénzmarudvánfi a
pénzmarađvány jóváhagyása eIőtt kizáľő|ag a 2ÜI3. évben vállalt kötelezettségből
áthúzőđő feladatokľa fordíthatják. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.

10. s A kĺlltségvetési szerv engedélyezett |étszźtllkeľetének módosításarőI kízuőIag a
képviselő -testtilet dĺinthet.

11. s A kĺĺltségvetési szervek a céljellegű előirźnyzatokat kizźrő|ag a meghatátozott.
cé|ra haszntihatjek fe|, a céltól eltérő fe|haszná|ásról a képviselő-testiilet dĺint. A
költségvetési szerv köteles a céljellegű előirányzatokról és azok felhasználásaľól
számviteIileg olyan elkül<jnített nyilvántaľtást vezetĺi' amely biztosítja az e|szźmolást és
az ellenőtzést.

12. $ Azáĺo|t elóirányzatok a képviselő-testület döntéséig nem használhatók fel.

13. $ (I) Az önkormányzat, a költségvetési szerv képviselő-testiileti döntés nélkül csak
olyan pźiytnatot nyújthat be, mely az a|apítő okiratában meghatfuozott közfeladat és
szakmai alaptevékenység e||źtźsa iľányul, kĺiltségvetési éven tuli tartós kötelezettséggel
nem jár, nem igényel önľészt és nem utófinanszítozott.
(2) 

^ 
képviselő-testületi döntést nem igény|ő pźiyázat esetében az ĺinkormáĺyzat és a

költségvetési szeľvek apolgátmester előzetes jóváhagyźsáva|pá|yźnhatnak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti pá|yazati támogatás kizěrő|ag apá|yźnati célľa fordítható.

14. s Az ĺjnkormźnyzat kiadási e|őirźnyzatai e|őirányzat-módosítás nélkül csak olyan
esetben léphetők tul, melyeket jogercís bírósági ítélętek, el|enorző szervek hatátozatai
szeľinti kĺitelezettségek teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra,
e||átźma vonatkozó jogosultság, vagy pá|yázati tiímogatások fe|haszná|źsa
eređményezelt.

15. s Tárgyéven túli fizetési ktitelezettséget a képviselő-testiilet - kivéve a jogszabáIyon'
bírőságí, á||anigazgatási jogerős dĺjntésen alapuló kötelezettségeket - vá||a|hat, és csak
oly mértékben, ha az az ęsedékességkoľ a kozfę|adat ellátásanak ťlnanszírozását és az
ismeľt ktjtelezettségek teljesítését az nem veszélyezteti.

16. s (1) A bevételi e|őírányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a
költségvetési szervek vezetői, a jegyzo, a gazdasági tarsaságok vezetőí kotelesęk
negyedévenként a Yánosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottsźry
sziikség esetén javaslatot tehet a képviselő-testiilętnek a k<iltségvetés cs<ikkentésre, vagy
az e|őír ány zatok ö s sze gének mérs ékl é s ére, vagy töľl é s ér e, v agy zár olásźr a.

(2) 
^ 

költségvetési szervek vezetői, ajegyzo, a gazdasági társaságok vezetői ktjtelesek
negyedévente a 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert ártozźsźi|omány mértékéről,
annak okáról, alakulásáró| aYárosgazdálkođási és a PénzĹigyi Bizottságottájékoztatní' A
bizottság szükség esetén a képviselő-testĹiletnek javaslatot tesz atartozás ľendęzésére.



(3) A költségvetési szervek vezetói, ajegyző, a gazdasági táľsaságokvezetói kotelesek
felévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű k<jvetelésállomanyľól, annak okáról,
alakulásaĺól a VarosgazđáIkođási és a Pénztigyi Bizottságot tźĄékońatni. A bizottság
sztikség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz abehajtás érdekében.
(4) A kĺiltségvetés teljesítéséről a polgármester negyedévente tájékońatja a

Yźttosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottságot. A bizottság szfüség esetén javaslatot tesz a
kĺiltségvetés módosítására.

17. s (1) A tisztségviselők keľetének havi bruttó összege:
1. polgármester
2. alpolgármesteľ

2.000 e Ft,
800 e Ft/fő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti keret elsősoľban a tisztség eIlátásźthoz' a dontéshozatal
elősegítéséhez szĹikséges tanácsadói és egyéb tevékenységek đijazására, továbbá
onkotmtnyzatí éľdekek figyelembevételével a jogszabźiyi előíľások betaľtásával
szabadon haszná|hatő fe|.
(3) A képviselő-testtilet állandó bizottságai rendelkezésére á11ó keľet havi bruttó cisszege:

a) aYárosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság 1.088 e Ft,
b ) a Hllrrŕnszo|gáIÍatási Bizottság 400 e Ft.

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizaľólag a bizottság munkájához, a ďontéshozatal'
elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevéken y sé g díj azásĺíra fordítható.

18. $ (1) A kĺiltségvetési szeľvek engedéIyezett létszźlmźn belül foglalkońatotíak
2014. évi cafetéria-juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő
közterheket:
a) akozszo|gáIati tisztviselőkľő| szőIő 20II. évi CXCIX. törvény (Kttv.) hatá|ya aIá
tartoző kdltségvetési szervnél foglalkoztatott ktjztisztviselők és a kozszo|gá|ati
tigykezelők esetén bruttó 200 eFtlévlfő,
b) a Kttv. hatźtIya aIá tarLoző ktiltségveĹési szeľvĺrél foglalkoztatott nrullkavállalók
esetén bruttó I75 eFtlévlfo,
ą a Polgármesteri Hivatalmunkavállalói esetén bruttó 200 ęFt/évlfő,
d) akoza|ka|mazottak jogáI|ásaról szóló 1992. évi XXXIII. töľvény hatáIya aIátartoző
költségvetési szerveknél foglalko ńatottak esetén bruttó 17 5 e Ftl év lfő.

(2) 
^ 

Józsefuiĺľosi Egészségügyi Szolgá|at á|ta| fog|a|koztatottak 2014. évi cafetéria-
juttatásának éves ĺisszegét a kĺiltségvetési szerv vezetője áIlapítja meg a saját bevételének
terhére.

19. $ A kiadások készpénzben tcjrténő teljesítésére a következő esetekben keriilhet sor,
figyelemme| az önkoľmányzat, a költségvetési szervek pénzkeze|ési szabá|yzatábarl
meghatározott osszeghatára, és a készpénzkimé|ő fizetési módok előnyben
részesítésének követelményére :

1. készlet és kiséľtékű tźrgyí eszkozbeszetzés,
2. kiküldet ési, rcprezentációs kiadások, vendéglátás,
3. kisössze gu szolgáItatási kiadások,
4. utólagos elszámolásra felvett előleg,
5. munkaváIlaIć;k nem ľendszeľes személyi juttatásai és ktilső személyi juttatások,
6. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
7. tétítési díj visszafizetések,
8. közfoglalkoztatásban ľésztvevők bére,
9. páIyazatok végrehajtása során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások.



4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és Íinanszírozási célú műveletekkel
kapcsolatos szabályok és hatáskiiriik

20. s G) 
^z 

ĺinkoľmányzat konywizsgáIőjának előzetesen kikért írásos véleményének
ismeľetében és a Magyarcrszág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCIV.
törvényben meghatźtrozott engedélyezési eIjátás szabźiyainak betartása mellett a
képviselő-testiilet d<lnt _ kiilĺjn jogszabálybaĺ meghatáĺozottak figyelembe véte|évęI - az
önkormányzat ađősságot keletkeztető jogtigyleténęk elfogadásaról, annak futamidejéről,
visszaťlzetésének és kamatának, kĺiltségének fedezetéről.
(2) 

^ 
képviselő-testtilet dönt - a kozbęszerzési eljárás lefolytatását követően - a

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata a|apjźnahite|ező hitelintéZetről.
(3) Az önkoľmányzat bałlkgarancia igénybevételéről, kezességvállalásaról, vźÄtő vagy
kötvény kibocsátásárő|, azok feltételeiľő|, cé|jáĺőI, mértékéről és fedezetéről a képviselő-
testület dĺjnt.
(4) A képviselő-testiilet csak olyan méľtékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy
kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vźila|hat kezességet, amely a
kötelezettségvállalás időpontjában ismeľt fęltételek mellett, az esedékességkoľ a
közfeladat e||átásźt és a felvállalt kĺjtelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.
(5) Az átmenetileg szabad pénzeszkozök - a kÓzponti kĺiltségvetésből szźnmaző
hozzájtru|ások és támogatások kivételével _ báľmely hitelintézętné| áIlarri|ag garantált
éľtékpapír vásaľlásra foľdíthatók, v agy betétként leköthetők.
(6) A nagyobb hozarl elérése érdekében az átmęneti|eg szabad' pénzeszkozok az
önkormányzat pénzeszközénęk veszé|yeztetése nélkül a sztĺriavezeto hitelintézetné|
hozam és tőkegarantźit értékpapírban is befektethetők.
(7) 

^ 
képviselő-testiilet a lekötés maximális idótartamźlt 6 hónapban hatźrozzameg.

(8) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvéný, váltót nem bocsáthaÍ'ki'vá|tőt
nem fogadhat el, bankgaľanciát nem vęhet igénybe, és kezességet nem vźůla|haI.
(9) A költségvetési szervek likviditásuk fenntaľtása mellett a ťlzetési szrímlájukon lévő
átmenetiIeg szabad pénzeszkozeiket betétkéntkĺzźtő|ag a ťlzetési számlához kapcsolódó
alsztm|źnköthetik le.

5. Támogatások,adományokszabályai

21. s (1) Az onkormźnyzat részére juttatott adományok, kĺjzérdekiĺ
kötelezettségvállalások, segélyek elkülĺjnített elszámolás mellett k'tztlrőIag affa a
törvényes céhahasználhatók fel, amelyre az ađomźlnyoző juttatta.
(2) A költségvetési szervek pénzbeli adomanyokat, 1.000 e Ft feletti természetbeni
adományokat, valamint értékhatáľtól függetlenül olyan adomiínyokat, amelyek
fenntaľtása,vagy fe|haszná|ása ktiltségvetési fonást igényel klzárőIag a képviselő-testĹilet
előzetes engedélyével- a LELEK-Progľam kivételével - fogađhatnak el.
(3) Jogszabályban nem szabáIyozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott

támo gatást _ Iĺzár őIag me ghatźĺ o zott c élľa, e l számo l ás i kcjte l ezettsé g gel adhatő .

(Ą Az ĺinkormány zat és a költségvetési szervek:
a) kötelesek ellenőrizni a juttatott ĺisszeg fe|haszná|ását és a számadási kcitelezettség

teljesítését,
b) a szźtmadási kötelezettség ę|mulasztása esetén kötelesek atélmogattlst felfüggesztení.

(5) A tĺímogatások jogszabźllyséľtő vagy nem ľendeltetésszerű felhaszná|ása esętén a
felhasznźiőt visszaťlzetési kĺjtelezettség terheli, amelynek érdekében az adomźnyoző
köteles eljárni.



6. Atraházott hatáskiiľłik

22. s (1) A polgármester dĺjnt:
a) a központi kĺiltségvetésből sziĺrmaző tźtmogatások, pótelőirányzatok lebontásaľól és

ezze| osszefiiggő költségvetés módosításaról,
b) a helyi önkorm:ínyzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
támogatások, központosított költségvetési tĺímogatások igényléséről, lemondásiírő| és az
ezzel osszefiiggő költségvetés módosításaľól,

ą az onkormáĺyzat esetében az egyéb mfütidési célú támogatások bevételei
á||anháńartáson belülro|, az egyéb feIha|mozási célú támogatások áIlamháztaľtáson
belülről, az egyéb mfüödési célú átvett péĺueszkozĺik és az egyéb felhaImozźlsi célú
átvett pénzeszkozök - az a|apitrźnyi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt
többletbevételek miatti költségvetési módosításról, és a támogatts cé|jtlnak megfelelő
kiadási eloiráĺyzatok módosításźről, melynek felső hataľa döntésenként 5.000 e Ft,
d) a képviselő-testÍilet két Ĺilése között ľendkívüli sürgősség fennállásakor - az
onkorményzat érdekeinek figyelembevételével - az általános taľtalékľól töľténő
átcsoportosításról értékhataľ nélktĺl, mely ťĺnanszírozásí bevételt, kiadást és a
költségvetési szerv költségvetésének módosítását nem érinti,
e) az önkormányzat ťĺnanszírozási kiadásain belüli e|oírányzat átcsopoľtosításról, ha a
költségvetési szerv sajat hatáskĺlrben módosítja a jőváhagyott írányítőszervi
tlímogatásként folyósított támogatások előiľány zatát,

fl az önkormányzat költségvetési kiadási címei közötti, és a címen beltili kiadási
kiemelt e|őírźtnyzatok közĺitti, és a kiadási kięmelt eIőirányzaton beliili rovatok kĺjzötti
eIőirányzatátcsoportosításrő|érték}ratźrnélkül,
g) a h) pontban meghatátozottak figyelembe vételével e rendelet 5. melléktetében
meghattrozott céltartalékok előirźtnyzatźnak a' jővźhagyott célnak megfelelő
átc sop oľto s ítástr őI, értéI<hatźr nélkül,
h) az önlĺoľmĺínyzat esetében a következő céltaľtalćkok tckintctóbcn az
áIlaffiháZtaftáson belüli és az á||anlháńartáson kívüli fonás átadásávaI kapcsolatos
előírźnyzatmódosításrő| - az alapítvźny forľás tttadásźnakkivételével _ értéIdlatar nélkül:

1. polgármesteri saját keľet,
2. alpolgármesteľi saját keľetek,
3 . Józsefuarosi Nemzetiségi onkorm tnyzat pľo gĺamj aihoz tźlmo gatźs,
4. Civil szervezetek,alapítványok támogatása,
5. Egyházak, egyhźz k<lz<isségek támogatása,
6. Sportolók, spoľtszervezetektámogatása,
7. Idegen forgalmi adó differenciált kiegészítés támogatás,
8. Viáľosmarketing.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjaszerinti rendkívüli siirgősség akkoľ ál1 fenn, ha a dĺintés
meghozatalźnak elmulasztása vagy késedelme előreláthatóan kárt okozhat, vagy
jogszabźiysértő helyzet kialakulásźthoz vezethet, vagy egyéb önkoľmányzati érdeket
séľtene. onkormanyzati érdek: ĺinkoľmányzati đontések által tarta|mazoÍt, vagy egyéb
tételesen nevesített onkormźnyzati célok és feladatok megvalósítása, valamint az
önkoľmányzat károsodástól való megóvása és vagyonának védelme.
(3) A polgármester az (1) bekezđésben meghatźtrozott e|oirźnyzat módosításokat,
átcsoportosításokat - az e|só negyedév kivételével _ negyedévenként a negyedévet követő
hónap utolsó napjáig, de legkésőbb táľgyévet követő év januźx 31. napjáig a költségvetési
ľendelet módosítása céljából a képviselő-testiilet elé teľjeszi, és ezze| az átnlhźzott
hatásktjrben hozott döntésekľől történő beszámo|ási kötelezettségnek is eleget tesz.



(4) A polgármester az önkoľmtnyzat átmenetileg szabadpénzeszkozeinek befektetéséľől,
vagy lekĺitéséről - a ťĺzetésí szám|áját vezető hite|intézeten kívül még további, legalább
négy hitelirúézet ajánlata a|apjtln - dĺjnt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. $
(5)-(7) bekezdésében foglalt szabá|yok betartásáva|. Az ajźn|atokat. a befektetés
éľtéknapjának és futamidejének meg|elölésével kell bekérni. A lekötések jogszertiségét a
jegyző és az źúmenetileg szabad pénzeszkoz lekothetőségét a gazđasági vezető jogosult
vizsgźini.
(5) A polgármester azon kĺjznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmaí
feladatellátásra vonatkoző pá|yázatok esetében, amelyek ĺjnĺészt és előfinanszírozźstnem
igényelnek, több éves, vagy taľtós kĺjtelezettségvállalással nem já.nak, és a pá|yázat
benyújtásara az onkoĺrnányzat, va1y a költségvetési szeľv jogosult, a pźiyazat
benffitásához szfüséges fenntaľtói nyi|atkozat. kapcsolódó egyĹittműködési
me gállapod źs a|áír ásáĺa képviselő-testületi döntés nélkĹil i s j o go sult.

23. s A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dont az önkormányzat átmenetiIeg
szabad pénzeszkozeinek befektetéséről, vagy lekotéséről _ a ťlzetési szám|áját vezeto
hitelintéZeten kívül még további, legalább négy hitelintézett aján|ata alapján - egyedi 500
millió Ft feletti éľtékben a 20. $ (5)-(7) bekezdésében foglalt szabáIyokbetartésáva|. Az
ajtln|atokat a befektetés éľtéknapjának és futamidejének megjelcilésével kell bekérni. A
lekötések jogszenĺségét a jegyző és az átmenetileg szabad pélueszkoz lek<ithetőségét a
gazđaságí v ezető j o go sult vizsgálni.

24. $ (1) A költségvetési szerv vezetoje a (2)-(3) bekezdésben, a 9. $ és a 11. $-ban
foglaltak figyelembe vételével saját hatźskörben módosíthatj a a jővthagyott bevételi és
kiadási e|őirényzatokat a 36812011. (XII.3 1.) Korm. rendeletben meghatározottak szeľint.
(2) A ktiltségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési e|őfuányzat csoportba
tartoző kiemelt eloirźnyzatait és a ťlnanszírozási felhalmozási bevételęken belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított tźmogatás ťrzetési szárr.Jrźn töľténő jővźńrása
e|óir źny zatát nem c s ökkentheti.
(3) A ktlltségvetési szerv vezetóje a mfüödési kĺiltségvetési előirźnyzat csopoľtba
tartoző kiemelt e|őirźnyzatait átcsoportosíthatja a felhalmozási kcjltségvetési e|oirźnyzat
csopoľtba brtoző kiemelt e|őirányzataira és a ťtnanszitozási mfüödési bevételeken belül
az irźnyítőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlán tĺjrténő jőváírása
e|őkányzatát átcsoportosíthatja a ťĺnanszirozási felhalmozási bevételeken belül az
irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťtzetési számlźn tĺirténő jőváirása
eIőftźnyzatáĺa.
(4) 

^ 
kĺiltségvetési szeÍv vezetĺĺje köteles 30 napon belül tájékoztatní a saját

hatáskclľében végrehajtott e|őirényzat módosításokról és átcsoportosításokról a
polgármestert.
(5) A kĺiltségvetési szerv vezetője titaI sajźú hatáskörében végľehajtott előirányzat
módosításokat, átcsoportosításokat a kĺjltségvetési rendelet módosításának céljából a
polgáľmestet - az első negyedév kivételével _ negyedévenként a negyedévet követő
hónap utolsó napjźlig, de legkésőbb a tźlrgyévet követő év január 31. napjáig 2014.
december 3 1 -i hatállyal a képviselő-testtilet elé teľj esĺi.

7 . Ktiltségvetés végrehaj tásának ellenőľzése

25. s Az önkormźnyzat szerzódés alapján könywizsgálót alkalmaz' aki a k<iltségvetési
rendelet szabźiyszerűségéľől, kockázatárőI, mega|apozottságaľól, betarthatósźryárőI,
elfogadásrľól véleméný alkot.



26. s A költségvetési szervek vezetői, az önkormźnyzatnźi és a Polgármesteri Hivatalnál
a jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított
kontrolltevékenység részeként minden tevékenységľe vonatkozőan a folyamatba épített,
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, külonĺjsen a pénztigyí dĺjntések
dokumentumainak előkészítése, a célszenĺségi, gazdaságossági, hatékonysági és

eredményességi szempontú megalapozottsága, a szabályszenĺségi szempontból történő
j óvalragyása és ellenj e gyzése tekilrtetéberr.

8. A pénzellátás rendje

27. s () Az önkoľmányzat, a költségvetési szervek, a gazđasźryi taľsaságok kötelesek
valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módjat, összegét és határidejét úgy
rogziteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges feđezet rendelkezésľe álljon és az a
likviditási teľwel összhangban legyen.
(2) Az onkormźnyzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénń.
kímélő fizetésí módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési
haÍźtridőt érvényesíteni. Fizetésí határiđő előtti teljesítésre kízźlrő|ag indokolt esetben
kerĹĺlhet sor.
(3) A Polgĺĺrmesteri Hivatal a kĺiltségvetési szervek fizetési szám|ájźxa az önkormányzati
tźmogatźst a ktiltségvetési szerv vezetőjének előzetes írásos kérelme alapjźn külön
szabźllyzatbanfoglalteljárásirendalapjánvta|jaát.
(4) A nemzetiségi ĺjnkormányzatok fizetési szám|ájára aZ önkormányzat az
ĺinkormányzatitźtmogatźĺst az együttműködési megállapodásokban foglaltak szerint utalja.

9. A zárszámadással kapcsolatos táj ékoztatási ktitelezettség

28. $ (1) Az önkormźnyzat és a kĺjltségvetési szervek a költségvetési bęszámolóikat a
magasabb szintú jogszabá|yi előírásokon felül a kciltségvetéssel tjsszehasonlítható módon
és szerkezetben kötelesek elkészítęni.
(2) 

^ 
képviselő-testületet tźĺjékońatni kell szĺiveges indokolással együtt a több éves

kcjtelezettségvállalásokról' a közvetett támogatásokľól, melyet köItségvetés elfogadásakor
a becsült értékben, zźttszámađźtskor a tényleges ĺisszegben kell kimutatni.
(3) A képviselő-testiiletet tájékońatni kell sz<jveges indokolással egyĺitt a ktiltségvetési
beszámoló részeként az <jnkoľmźnyzat adósságállomźnytnőI, az cinkormtnyzat és a
kciltségvetési szervek llartozź.sźnak źtl|ományźról, a követelések źi|ományfuő|, azok eIozo
évhez vi szonyított alakulásaról, a me gtett intézkedésekľől.

10. Egyéb jogszabátyokbań ncm szabá|yozott tórítós cllcnóbcn nyrlĺjtott
szo|gáitatások díj ának m eghatá r ozása

29. s (1) A Józsefuarosi Káľtyaĺól szóló 6412011.cXI.07.) önkormányzatí rendelet 4. $ (2)

bekezdése alapján a kárty ađíj térítésének 20 | 4. évi összege 7 8,- Ft+áfa.
(2) Jőzsefvárosi Zolďterületek és zölđfelületek védelméľől szőIő 2612006. (VII.14.)
ĺinkormányzati rendelet 5. $-a a|apjźn a2014' évi fapőtlási egységár, mint kompenzációs
intézkedés méľtéke 92.7 I0.- Ftlfa'
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11. Zárő rendelkezések

30. $ (I)Ez a rendelet a2014. február 13. napjan Iéphatźiyba.
(2) Hatźůyźft veszti a 2014. évi átmenęti gazdá|kođásrőI sző|ő 52/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelet.

Budapest, 2014. februźr |2.
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Ár,ľĺ'ĺÁľos nľoorr.Ás

Budapest Főváros VIII. keľĹĺlet Józsefuarosi onkormáĺyzat Képviselő-testületének}}I{.
évi költségvetéséről szóló rende|et tervezete Az Alaptĺirvény, a Magyarország he|yi
onkormányzataiľól sző|o 20II' évi CLXxxx. törvény, Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 20|3. évi CCXXX. törvény, az źilanháztartástő| sző|ő
201|. évi CXCV. törvény, az áI|an.hźńaľtásról szóló töľvény végľehajtásfuő| szőIő
36812011. (XII' 31.) Korm. renclelet, továbbá a 4Da13,G.|l)' Korm' ľęnrlelet ęlőírásajn
alapul. A rendelettewezet szerkęzetę a jogszabályi előíľásokat kĺjveti. Tarta|mazza a
címrendet, címĺend szerint az <lnkoľmányzatbevételeit és kiadásait előirányzat csopoľtok,
kiemelt e|őittnyzatok szerinti bontásban, a ťĺnanszitozási bevételeket és kiadásokat,
továbbá mindezeket kötelező, önként vźtllalrt feladatok és állami (tĺIIamigazgatásĹ)

feladatok szerinti bontásban is. Ezen felül a miíködési és a felhalmozási bevételek és

kiadások eIőirźnyzatait mérlegszerĹĺen is bemutatja. Tarta|mazza tovźlbbá az
onkormanyzatfe|tljítási előiľanyzatait célonként, abenlhźnási kiadásokat feladatonként,
a céljellegu támogatásokat, az EU-s forrásból megvalósu|ő benfuázásokat, a projektek
kiadásait és bevételeit, a töľzsvagyon múkcldtetésével kapcsolatos e|őiráĺyzatokat, a
gazdasági táľsaságok tr|ta| végzett feladatok bevételi és kiadási előírtnyzatait, a
költségvetési szervek engedéIyezett |étszźmát, a záto|t e|őirtnyzatokat, a kĺlltségvetés
végrehajtásĺĺnak szabźt\yait, valamint a hatáskĺjľ<jkľe vonatkozőan tarta|maz
rendelkezéseket.

nľszr,nľns INDoKoLÁs

1. s (1) A személyihatéllytavonatkozó ľendelkezések.

1. $ (2) Értelmezo rendelkezésęk.

2. $ Az ĺinkormányzat költségvetési bevételi és kiadási összegének, a működési bevételi,
kiadási, ťĺnanszirozási előirányzatainak, a működési bevételi tĺjbbletének, afe|ha|mozási
bevételi, kiadási, ťlnanszítozásí e|oírtnyzatainak, a felhalmozźsihiányának osszegszeľiĺ
meghatátozása.

3. $ A költségvetési szervekľe vonatkozó címĺend.

4. $ Az önkormrínyzatbevéte|einek és kiadásainak ktiltségvetési részletezése, melléklętek
szerinti bontásban.

5. s - 19. $ A 2014. évi k<iltségvetés végľehajtásanak részletes szabá|yait rogzítLk.
Tarta|mazzźk:

- a felelősségi kör<iket, a gazđáIkoďás źt\talźnos szabályait, a szabađ kapacitás
hasznosításának feltételeit, a váI|alkozási tevékenység keľeteit, a szemé|yi
juttatások e|őirányzat fe|haszná|ásának szabźiyait, a költségvetési szerveknél a
juta|mazásta fordítható keretösszeget, a pénzmarađvźny fe|haszná|ásának
szabá|yait,

- a céljellegű, a záro\t és a |étszfurl e|óirźnyzatok felhaszĺáIásra vonatkozó
előírásokat,

- a páIyázatokbenyújtásával kapcsolatos előíľásokat,
- atárgyéventúli kötelezettségvállaláS feltételeit,
- a költségvetési szervek tźĄékoztatási kc'telezettségeit a tartozás áI|ományńI, a

bevételi előir ány zatok telj esítésének elmaradásaľó l, a kintlévő sé gekľő l,
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- atisztségviselők és abízottságok keľeteit, azok felhasznáIásźlnak szabáIyait,
- a cafetéria-juttatás ĺisszegét,
- aházípénńfuból teljesíthető kiťlzetések eseteit,
- aZ önkormányzat, a poIgármester, a bizottságok, a Polgĺĺľmesteľi Hivatal, a

kĺiltségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és
jóvahagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatásköreit, feladatait, a
gazdá|ko dźlsánál b etaľt andő szab áIyokat.

20. s (1)-(4) bekezdés: A hitelfelvétel, a vá|tő, a kotvénykibocsátás, a bankgaľancia, a
kezességvállalásra vonatkozó eljárási szabáIyokat, azokat mértékét és az azol<ka|

kapcsolato s hatásköröket r o gzítí.
20. s (5)-(7) bekezdés: Az átmenetileg szabađ pénzeszkozok lektjtésének és

b efekteté s ének feltéte l eít szab éiy ozza.
20. s (8)-(9) bekezdés: A költségvetési szervre vonatkoző előirźsok a hitelfelvétel, a
váItő, a köwénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalás, az źúmenetileg szabad
pénzeszkoz lekötése tekintetében.

21. $ (1) Az onkormányzat tészéte juttatott, adomĺĺnyok, közéľdekű
kötelezetts é gválIalás ok' se g é lyek f e|haszná|ás ának szab źiy ai.
21. s (2) A költségvetési szervek.nek az adományok elfogadásríľa vonatkoző szabźiyaí.
21. $ (3) Atámogatás nyújtásrĺľavonatkozó előíľás.
21. $ (4)-(5) bekezdés: Az ĺjnkoľmźnyzatnak és a koltségvetési szerveknek a támogatások
f elhasznáIásáľavonatkozőkote|ezettségeit,feladataitszabáIyozza.

22. s 0)-Q), (4)-(5) A polgáľmesteľre éúĺlhźľ,ott hatáskörĺjk, melyek az eloirźnyzat-
módosítási és előirźtnyzat átcsopoľtosítási, az átmenetileg szabad pénzeszkozok
lekcitésével kapcsolatosak.
22. s (3) A polgaľĺnesteľ költségvetési ľendelet nródosításar.a vorratkozó lratásköľe és

annak hatáľideje.

23. s A Vĺíľosgazdálkodás és Pénzügyi Bizottságra átnlházott hatásköľ az átmenetl|eg
szab ad p énzeszko zök lekoté s ével kap c s o l ato s an.

24. s A kĺiltségvetési szervek vezetoinek a saját hatáskörben végľehajtott e|óirányzat-
módosítási és előirányzat átcsoportosítási hatásktjreit, illetve az ezekke| kapcsolatos
táj éko ńatás i kötel ezettsé ge.

25. s - 26. s A kciltségvetés végrehajtásrínak e||enőrzé,séľe, a belső kontrollrendszer
mfüödtctćséľc, a költségvetési szervek pénzmaradvćny felhasználásaľa vonatkozó
előírások.

27. s Apénze|Iátás ľendjének meghatározźĺsaaz cinkoľmĺínyzat, aköltségvetési szervek, a
gazđasági társas ágokľa vonatko zó an.

28. s A kĺiltségvetési beszámoló elkészítésének mőđjna és a záľszámadás képviselő-
testĹileti előterj esztésével kapcsolatos követelmények meghatar ozása.

29. $ Egyéb, térítés ellenében nyújtott szolgá|tatások 2014. évi đíjĺának meghatáĺozása.

30. $ Hatályba léptető éshatáIyátveszto renđę|kezéseket tartalmaz
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