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Meghívĺó szeľinti napiľendi pont: Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Jĺózsefuárosi tnkormányzat f01|'. évi ktiltségvetéséről szĺíló önkormányzati rendelet
módosÍtása
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ
A képviselő-testiiletĺ ülés időpontja: 2011. július 21.
Az tinkoľmányzati rendelet elfogadásához minősített szótiibbség sziikséges.
Az előterjesztést előzetesen aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Aze\őterjesztéskészítojeaPéĺ:zngyiÜgyosztály.
Az előteqesztés leírója: Molnaľ Antalné
Melléklet: 1db

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefuaľosi onkormányzat 20II. évi koltségvetésében 4.318.465 e Ft szerződéses hitel
e\őírtnyzat szerepel, és a rendelet 6. számű melléklete tarta|mazza a K&H Bankkal és a
Volksbankkal kotott szer zo dés szerinti hitelcélokat.

A 2011. évi koltségvetésről szóló 9l201I. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.$. (1) bekezdése

kimondja, hogy: ,fz önkormányzat hitelfelvételéről, a hitel futamidejéről, visszafizetésének és

kamatánakfedezetéről a képviseĺő-testület dant. A hitelező banlcľól a közbeszerzési eljárást ĺefolytató

ľárosgazdáIkodósi és Pénzüg,łi Bizottság javaslata alapjón a képviseĺő-testület dönt a vonatkozó
jogszabályok keľetei közĺjtt. A hitelszerződés megkaftsére a képviselő-testület dantését kÓvetően

kerüĺhet sor.,,
A hitel felvételéről szóló döntésben a Képviselő-testtilet meghatźrozta a hitel céIjat is, ezért a célok
mó dosítása j elenleg a Képviselő-testület hatáskcjréb e lartozlk.

A K&H Bankkal kotott szerzőđés szerint a rendelkezésre taľtási ídő 20|1. október 6. napjáva|Iejár,
A Volksbankkal kotött szeruőďésben foglalt hitelkeľet, illetve a rendelkezésre tartási időig fel nem

hasznźit összege - ]70.815,5 ęFt - zźno|t betétszámlźra\ett źńlĺezęŃe.

A hitelből tervezett projektek, beruhazások befejezése előre nem látható okok miatt változhat' a

múszaki átađás-źńvételi etjarás elhuzódhat, ezért a|<lťlzetések a rendelkezésre taľtási idő lejtÍtáig
nem biztos, hogy megtörténnek. Az tinkoľmanyzat költségvetési egyensúlyának, valamint ateĺvezett
célok megvalósulásĺĺnak érdekében szükségessé vźihat. a kĺiltségvetési rendelt 6, sztmű melléklete
szerinti hitelcélok, hitęllel ťĺnanszírozott feladatok illetve az egyes feladatokľa tervezett hitel
összegeinek módosítása. Az önkormanyzati fĄ|esńési elképzelések folyamatos megvalósulása,

továbbá a kifizetések, a hitel igénybe vételének gyoľS' operatív kezelése érđekében javasolom, hogy
a hitelhez kapcsolódó célok, felađatok közötti módosítás aYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
hatáskörébe keľĹiljön. A javaslat elfogadása esetén a költségvetési ľendeletnek a Bizottság hatáskorét

érintő 9. s-anak kiegészítése sziikséges.

A fenti indok a|apjtn kérem a Képviselő-testtiletet a ľendelet elfogadásarp.
t/

Budapest, zl:l.július 15. -) kfr
DY. }ĺbcsis Máťé
polgármester
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Budapest Főváľos YIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képvisető _ testůiletének

.. . l20II. (. .. ) iinkoľmányzati rendelete

az önkoľmányzatz0|I. évi ktiltségvetéséről szóiő 9l20l1. (II.21.) iĺnkormányzati rendelet
mĺódosításáról

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormáĺyzat Képviselő-testtilete az áIIaĺIlhźztaľtásról
szóló |992. évi XXXVIII. törvény 65. $ (1) bekezdésében kapott feIhata|mazás a|apjáĺ a
következőket rendeli el:

1. $ AZ önkormányzatf}Il. évi költségvetésről szőIő 9l20I1. (II.21.) önkormányzati rendelet 9. $-a
a következő (7)bekezdéssel egésztil ki:

,,(]) A Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az önkormźnyzat gazdasági és költségvetési
éľdekeinek figyelembe vételével módosíthatja a 6. $ (1) bekezdése szeńnt kötött
hítelszerzodésekben szereplő és e rendęletben jóvahagyott hitel célokat, feladatokat, valamint a
célokhoz, feladatokhoz rcndelt hitelösszeget, h'lzźnőIag a hitelösszeg erejéig és a
hite|szerzodésekben foglalt fęltételekkel a kĺiltségvetésben jóváhagyott kiadási feladatokon
beliĺl.''

2. $ Ez a rendelęt 201 | . j úlius 22. napjtn lép hatáIyba.

Budapest, z}||.július

đr.Mészát Erika
a j egy zót helyettesítő a|j egyző

dr. Kocsis Máté
polgármester
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Budapest.Főváros VIII. keriilet
Józsefvárosi Onkoľm ányzat Képviselő -

testületének
9 12011. (II.21.) tinkoľmányzati rendelete

az tinkormányzat 201l.. évi
ktiltségvetéséľől

Budapest Fővĺĺľos VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testüIete az
á|IaÍnháztartásról szóló 1992. évi )o(XVm.
törvény 65. $ (1) bekezdésében kapott
f eLhatalmazásalapjźnakĺ jvętkezőketrendeli
el:

9. s A képviselő-testĹilet fe|hatalmazza a
bizottságokat:

Budapest..Főváľos VIII. keľület
Józsefu árosi Onkorm ányzat Képviselő -

testületének
... 120ĺ1'. (.. .) łinkormányzati rendelete

az tinkoľm ányzzt 20I|. év i
kiiltségvetéséľől szőňő 9 l20I1. (II.21.)

iinkormányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi
onkoľmányzat Képviselő-testiilete az
á||anhánartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
tĺirvény 65. $ (1) bekezdésében kapott
fe|hata|mazás alapj rán a k<jvetkezőket rendeli
el:

Az önkoľmźnyzat 2011. évi ktiltségvetéséről
szőIő 9 l20 11 . (II.2 1 .) önkoľmanyzati rendelet
9. $-a a következő (7) bekezdéssel egésztil
ki:

,,(7) A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottság az önkormányzat gazdasági és
kĺiltségvetési érđekeinek figyelembe
vételével módosíthatja a 6. $ (1) bekezđése
szerint kötött hitelszerződésekben szeľeplő és

e rendeletben jóvahagyott hitel célokat,
feladatokat, valamint a célokhoz,
felađatokhoz renđelt hitelösszeg et, I<lzáĺőIag

a hitelösszeg erejéig és a hitelszerződésekbęn
foglalt feltételekkel, a költségvetésben
lov kiadási feladatokon belül.''
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