
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIK()  ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

e.t/2020. (V.  20.)  számú határozat 
Javaslat a  2020.  évi költségvetést érintő döntések meghozataláról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy: 

1. az Önkormányzat kiadás  „l1602  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti 
vagyonnal kapcsolatos feladatai" cím — önként vállalt feladat — dologi 
kiadások/önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, 
bérlemény ellenőrzése előirányzatát  55.000,0  ezer Ft-tal csökkentem, és ezzel egyidejűleg  a 
kiadás  „11107-01  Működési  eel  és általános tartalék" cím — kötelező feladat — ezen belül az 
általános tartalék előirányzatát — kötelező feladat -  55.000,0  ezer Ft-tal megemelem. 

2. az Önkormányzat kiadás  „11705  Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne" cím — 
önként vállalt feladat - felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 
előirányzatát csökkentem  6.250,0  ezer Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson kívülre előirányzatát csökkentem  6.250,0  ezer Ft-tal és ezzel egyidejűleg  a 
kiadás  „11107-01  Működési cél és általános tartalék" cím — kötelező feladat — ezen belül az 
általános tartalék előirányzatát — kötelező feladat -  12.500,0  ezer Ft-tal megemelem. 

3. az Önkormányzat kiadás  „11602  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  üzleti 
vagyonnal kapcsolatos feladatai" cím — önként vállalt feladat - egyéb felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson kívülre/Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer 
cseréje előirányzatát  8.255,0  ezer Ft-tal csökkentem és ezzel egyidejűleg  a  kiadás  „11107-01 
Működési cél és általános tartalék" cím — kötelező feladat — ezen belül az általános tartalék 
előirányzatát — kötelező feladat -  8.255,0  ezer Ft-tal megemelem. 
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4. az Önkormányzat bevétel  „11702  Védelmi feladatok" cím — önként vállalt feladat - 
egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát és  a  dologi 
kiadások előirányzatát  30.073,0  ezer Ft-tal megemelem adományozás címen, melyet  a 
vészhelyzettel kapcsolatos kiadásokra kell fordítani. 

5. az Önkormányzat kiadás  „11101  Tisztségviselők, bizottságok" cím — önként vállalt 
feladat — személyi juttatások előirányzatát  1.425,0  ezer Ft-tal,  a  munkaadót terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó előirányzatát  224,0  ezer Ft-tal,  a  dologi kiadások előirányzatát 
300,0  ezer Ft-tal,  a „11706-02  Önkormányzati egyéb feladatok" cím - önként vállalt feladat 
- személyi juttatások előirányzatát  900,0  ezer Ft-tal,  a  munkaadót terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó előirányzatát  142,0  ezer Ft-tal csökkentem, ezzel egyidejűleg  a 
kiadás  „11702  Védelmi feladatok" cím — önként vállalt feladat - dologi kiadások 
előirányzatát  2.991,0  ezer Ft-tal megemelem  a  megbízási jogviszonyban lévő tanácsadók 
megbízási díjuk lemondása miatt  a  vészhelyzettel kapcsolatos kiadások fedezete érdekében. 

6. az Önkormányzat kiadás  „11107-02  Felhalmozási céltartalék" cím — önként vállalt 
feladat - háziorvosi pályázati támogatás előirányzatát  13.000,0  ezer Ft-tal csökkentem és 
ezzel egyidejűleg  a  kiadás  „11702  Védelmi feladatok" cím — önként vállalt feladat - dologi 
kiadások előirányzatát ugyan ezen összeggel megemelem  a  vészhelyzettel kapcsolatos 
kiadások fedezete érdekében. 

7. az Önkormányzat kiadások  „11702  Védelmi feladatok" cím — önként vállalt feladat — 
dologi előirányzatáról  40.000,0  ezer Ft-ot átcsoportosítok  a „11303  Települési támogatások" 
cím kiadási — önként vállalt feladat — ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatára. 

8. az Önkormányzat kiadás  „11602  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  üzleti 
vagyonnal kapcsolatos feladatai" cím — önként vállalt feladat — dologi 
kiadások/önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, 
bérlemény ellenőrzés előirányzatát  25.000,0  ezer Ft-tal,  a  dologi kiadások/önkormányzati 
tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak  a  frekventált helyen lévő, hasznosítható 
helyiségek) előirányzatát  30.000,0  ezer Ft-tal csökkentem és ezzel egyidejűleg ugyan ezen 
cím — önként vállalt feladat — dologi kiadások/Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében előirányzatát 
55.000,0  ezer Ft-tal megemelem. 

9. a) a  Józsefvárosi Kábítószer Egyeztető Fórum feladatainak ellátása érdekében  a 
Polgármesteri Hivatal egy főt megbízási jogviszonyban foglalkoztat, melyre  1.286,0  ezer Ft-
ot biztosít, ezért az Önkormányzat kiadás  „11301  Szociális feladatok" cím dologi 
előirányzatáról  1.286,0  ezer Ft-ot átcsoportosítok  a „11108-02  Költségvetési támogatások, 
intézményfinanszírozás" cím — önként vállalt feladat — finanszírozási működési 
kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzatára, 
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b)  a Polgármesteri Hivatal  20201-03  Hivatal egyéb feladatai cím — önként vállalt feladat — 
finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát  1.286,0 
ezer Ft-tal megemelem, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím személyi juttatások előirányzatát 
1.124,0  ezer Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzatát  162,0  ezer Ft-tal megemelem. 

10. Az Önkormányzat bevétel  „11108-02  Költségvetési támogatások, 
intézményfinanszírozás" cím — önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről/felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát és a 
„11704  Egészségügyi feladatok" cím — önként vállalt feladat — beruházások/egészségügyi 
eszközök beszerzése előirányzatát  461.950,0  ezer Ft-tal megemelem. 

11. a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő módosításánál 
figyelembe kell venni. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1-10.  pont esetében  2020.  május  20., 11.  pont esetében a költségvetési rendelet 
következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési Ügyosztály 

Budapest, 2020.  május  9' 
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