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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének

hrx dhOVlA.......120|4. (II. .....) önkormányzati rendelete

a 2014. évi kłiltségvetésľől

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testtilete aZ
Alaptĺirvény 32. cikk (2) bekezđésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköľében, az
Alaptörvény 32. ci|d< (1) bekezdés f) pontjában meghatźxozoÍt feladatköľében eljáľva a
kovetkezőket rendeli el:

1. A kiiltségvetés bevételeinek és kiadásainak fő łisszege, a hiány és többlet
méľtéke

1. $ (1) A rendelet hatá|ya a képviselő-testĹiletľe és annak szerveire (polgármester, a
képviselő-testület bízottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző), az önkormányzat
költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terj eđ ki.
(2) E rende|et alkalmazástlban:

a) koltségvetési szetv.. a Polgármesteri Hivatal, az önkormźnyzat áItaI alapított és
iranyított költségvetési szerv,
Ď/ kisösszegrĺ szolgáltatás: az a szolgáItatás' amelynek értéIdlatźna 100 e Ft.

2. s A képviselő-testület az önkormźnyzat2014. évi kĺiltségvetésének
a) koItségvetési bevételeit
ó) költségvetésikiadásait
ą költségvetési hirányát
d) mfüodési bevételeit
e) múködési kiadásait

fl míiködési hiányát
g/ múkĺidési finanszírozási bevételęit
h) mfüödési ťĺnanszírozási kiadásait

j) felhaImozási bevételeit
k) felhalmozásikiadásait
u fe|ha|mozási hianyát
m) fe|ha|mozási ťlnanszír ozási bevételeit
n) fe|ha|mozálsi finanszírozási kiadásait
o) fę|ha|mozási finanszírozási többletét
p) hitel törlesztés összegét

Đ mfüĺidési ťlĺanszírozási 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,
14942.021e Ft-ban,

397.I89 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,

4I3.403 e Ft-ban,
1.242.674 e Ft-ban,

53.501 e Ft-ban,
q) irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás tjsszegét 6.|45.707 e Ft-ban,

kerületen beltili duplŁódás ĺlsszegét I93.940 e Ft-ban,

Đ nettósított bevételi és kiadási előírányzatźń 2|.389.126 e Ft-ban
állapítja meg.

3. $ A költségvetés címľendjét az 1. melléklettarta|mazza.
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2. Az tinkormányzat bevételei és kiadásai

4. $ (1) A bevételi és kiadási eIoirányzatok megbontását címrend szeľint előírtnyzat-
csoportonként, kötelező, onként vtĺIIa|t, állami (á||amigazgatási) feladatokľa a 2. melléklet
tartalmazza.
(2) Aze|őző évípénzmaradványok e|óirźtĺyzatát feladatonkérÍa3. melléklet tarta|mazza.
(3) Az euľópai uniós forrásból és az azol<hoz rendelt önkormányzati forrásbő|, eIőző évi
pénzmaradvanyból liĺlanszírozott programok, projektek e|oirźnyzatát a 4' melléklet
tartalmazza.
(4) A működési cél és általános tartalékok, a felhalmozási cé|tartalékok elóirányzatát
kcitelező és ijnként vállalt feladatok szerinti bontásban, és az előirźnyzatok átcsoportosíttsáĺa
vo natko zó hatásktlrok et az 5 . mel lékl et tarta|mazza.
(5) Az önkormányzat beruhtnási előiľlínyzaÍait feladatonkéĺt, a felújítási előirźnyzatait
célonként' a felhalmozźsi céIű támogatások kiadási e|óittnyzatait címĺend szerint, ezen belül
kotelező, onként vállalt, áIIarni (a||amigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet
tartalmazza.
(6) Az onkormányzati torzsvagyon karbaĺtartttsi, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási
eloirźnyzatait kötelező, önként vá||alt, állami (áIlamígazgatási) feladatok szerinti bontásban a
7. mellékle t tarta|mazza.
(7) Az lj;z|etí vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirtnyzatainak
tész|etezését kötelező és önként vállalt feladatok szeľinti bontásban a 8. mellék|ettartalmazza.
(8) A projektek bevételi és kiadási eloirźlnyzatait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti
bontásban a 9 - l I . melléklet tarta|mazza.
(9) A költségvetési szervek engedélyezett|étszttmát, foglalkoztatásijogviszonyuk, kötelező,
<jnként vá||alt, tilani (államigazgatási) felađatok szerinti bontásban, és az önkormányzati
kd zfo glalk o ńatás l étszámker etét a l 2 . me llékl et tarta|mazza.
(10)A kĺiltségvetési szervek céljellegíĺ kiadási előttnyzatait címľend szerint a 13. melléklet
tartalmazza.
(11)Az ĺinkormányzat záro|t kiadási előirtnyzatait feladatonként a 14. melléHettartalmazza.

3. A2014. évi kłiltségvetés végľehajtási szabályai

5. s (1) Az önkoľmáĺyzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármestęr' a k<jltségvetési
szerv költségvetésének végrehajttsáért a szerv vezetője, az cjnkormányzat kiinywezetéssel
kapcsolatos feladatok el|átásáért a jegyzo, a költségvetési szeľv könywezetésével kapcsolatos
feladatok ellátásáéĺl. a szeÍv vezetője a felelős.
(2) 

^z 
ollkotmźnyzat és a költségvetési szeľvek az e|emi ktiltségvetésĺiket az e rendeletben

meghatátozott összegekkel k<jtelesek összeállítani, melyet a polgĺármester hagyióvá.
(3) Az önkormiínyzat és a költségvetési szervek a koltségvetésiikben jóváhagyott
e|oírányzatĺal e rendeletben foglalt előírások figyelembevételével önállóan rendelkeznek.

6. s (1) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok jogosultak az elĺíírt bevételek és a
költségvetésben tervezett bevételi előirźnyzatok beszedésére, a jőváhagyott kiadások
teljesítésére az ę rendeletben, a jogszabályokban és a képvíselő-testületi, vagy bizottsági
hattn o zatokban fo gl altak szerint.
(2) 

^ 
költségvetési szerv az a|apítő okiľatában meghattrozott közfelaďat e||źtásáĺa és a

szakmai alaptevékenységére haszĺá|hatja fel az e renđeletben megállapított irányító szervi
támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi
eLofutnyzatokat.
(3) A kĺiltségvetési szerv, a gazdasági taľsaság a költségvetési év kiadási e|ófuźnyzatainak
teľhére kcitelezettséget csak iryy vá|Ialhat,ha annak pénzngyi teljesítése 2014. december 31-



ig, de legkésőbb következő év febĺuár 28-íg, a projektek esetén legkésőbb a kovetkező év
június 30-ig megtörténik. Kötelezettség kizáró|ag a jóvahagyott elóirźtrĺyzat szabađ
marudv tnyának teľhére vállalható.
(4) A kiadások a bevételek teljesülési üteméľe figyelemmel teljesíthetők. A kiadási
előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A
tervezett bevételek elmaĺadása nem vonja automatikusan maga :utźn az önkormányzati
támogatás novekedését.
(5) A bęvételi e\őírtlnyzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételéve| ktzárőIag azok
túlteljesítése esetén ncjvelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása
esetén azokat csökkenteni kell.
(6) A bevételi e|őirźnyzatot a költségvetés módosításáľa vonatkozó hatásköľök
figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételľe Vonatkozó
jogszabá|yi előírások év közben vźitoznak, vagy amennyiben jogszabá|y, vagy az irányitó
szerv további feladatot hatát oz meg
(7) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások áIlaÍnhaztartáson belülről, 82.
Felhalmozási célú támogatások tilan:lháztartźson belülľől, 86. Működési célú átvętĹ

pérueszkozok és 87. Felhalmozási célú átvett pénzeszkozök rovatokon megtervezett bevételi
eloirźnyzatok a koltségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési
bevételekkel abban az esetben is megnĺlvelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem
teljesĺiltek tiil, azonban az ađott cél a kĺjltségvetési év bevételi előirźnyzatainak teľvezésekor
nem volt Íigyelembe vehető.
(8) Az önkormányzat, a koltségvetési szervek, a gazdaságí tźrsaságok feladatellátásuk,
tevékenységĺik során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség, és a
szabá|yszeľűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóvĺáhagyoÍt kiadási, ezen
belül a kiemelt e|oirányzatok betaľtásávaI. A kiemelt e|őirźnyzatok túllépése szabáIytalansági
eljĺírást von maga után.
(9) A költségvetési szeÍv áIta| sajźt hatáskĺjrében jogszabźiy a|apjźn végrehajtott
költségvetési előirányzat móđosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre,
ha az a kotelező feIadatellźtást, működtetést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem
veszéLyeztetí.
(10)Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági tarsaságok a jóvahagyott

bevételek beérkezésének és kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban évęs

likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet havonta felül kell vizsgálni és azokat a

po lgármest er hagyja j őv á.

7. s (1) A költségvetési szerv aziđő|egesen szabad kapacitását úgy hasznosíthatja, hogy az
azza|kapcsolatosan felmerĹilő kozvetett és kĺjzvetlen költségek megtéľüljenek.
(2) A Polgárrrresteľi Hivatalnál ellátott źilamí (á|Iarĺigazgatási) fcladatokkal kapcsolatos
bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik'
(3) A költségvetési szervnek az á|ta|avégzettvá||alkozźsi tevékenységet meg kell szĹintetnie

legkésőbb a 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejiíleg, ha az e

tevékenységből szźttmaző bevételek nem fedezik az adott tevékenységgel összefüggő
valamennyi közvetlen kiadást, az ahhoz hozzźtręnđe|hető közvetett kiadásokat és az
amortizáciőt.
(4) A költségvetési Szerv a váIla|koztsi tevékenységéből származő vá|Ia|kozási
maľadványtĺnak a társasági adó általános mértékével megegyező hanyađát ktjteles az
ĺinkormányzat 14100309-1023949-01000006 szźm|ájtra tárgyévet kĺjvető év februar 28-ig
beťĺzetru.



8. $ (1) A koltségvetési szervek - a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat és a Polgármesteľi
Hivatal kivételével - az tfa visszaigényléséből befolý bevételeiket nem haszntihatják fel,
azok a 201'4. évi pénzmaľadvány elszámolásáná|, vagy a képviselő-testiilet év kĺjzbeni
döntésével elvonásľa keľülnek.
(2) 

^ 
költségvetési szervek a jőváhagyott kiadási e|őirźnyzataik terhéľe elsődlegesen a

jogszabá|yokban meghattrozott kotelező illetmények kifizetését követően akoziz,emi đfiakat,
valamint az e||źĺottak étkeztetési költségeit, az ellttottakjuttatásait egyenlítik ki.
(3) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. Töľvény szerinti illetmények,
munkabérek ľovat eredeti eIőirźlnyzatanak és annak járulékainak meglakaĺítása terhére a
képviselő-testtilet engedélye nélkül:

a) ires álláshely, valamint tartós betegállomány miatti tobbletfeladatra helyettesítési
đijat,tu|őrát,
ó) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszaLsa jarő

kotelező illetméný, szabadságmegváltást, végkielégítést,
c) az évkozben felmeľĹilő és az eredeti ktlltségvetésben nem tervezett GYES _ GYED-ről

visszatéľő a|kalmazottszabadságźtnak kivétele miatt a helyettesítő a|ka\mazott illetményét'
d) az évkozben felmerülő és az ercdeti költségvetésben nem teruezettjubileumi jutalmat,

az alka|mazott betegsége idejére az ót megillető juttatást _ betegszabadsźlg, valamint a
táppénz-hozzźĄ áruIás -,

e) a munkaváI|alő kötelező munkaidején felüli rendkíviili munkavégzésre elrendelt
tíllőtát,
fl az a|apítő okirat szerinti kozfe|ađat ellátásanak teljesítése érdekében feltétlenül

sziikséges|<lzćtrőIagkülsőszemélymegbizásidíjat
fizethetnek ki.
(4) A Polgármesteri Hivatal vezetője rendkívüli, céIhoz kötött feladatot á|Iapíthat meg a
köztisztviselő részére (célfeIadat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozhat
meg - ktil<jnĺjsen anyakönywezetők, éjszakaí ellenőrzés, vtllasńás, projektek végrehajtása,
katasńrőfamiatti ügyeIet, egyéb -, melynek előírányzatát a Polgármesteri Hivataljóvahagyott
kö ltsé gveté se tarta|mazza'
(5) Az e rendeletben meghatźnozottakon kíviili normatív jutalom, céljuttatás, jubileumi
jutalom, hrĺség jutalom kifizetéséről a képviselő-testiilet dtint.
(6) A költségvetési szeľveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves <lsszege nem
lehet t<jbb az egységes rovatrend K1101. Töľvény szerinti illetmények, munkabérek rovat
eľedeti e|őh źny zatanak I 5Yo - áná|.
(7) A koltségvetési szerv a szemé|yi juttatások e|oirtnyzatźnak átmeneti megtakaľítása
terhére taľtós kötelezettséget nem vállalhat.

9. $ (1) Az önkormányzat és a köItségvetési szervek pérzmaradvétnyŕú _ ezen belül a
személyi juttatásokra fordítható maradváný - a képviselő-testiilet hagyja jóvá. A szabad
pénzmaruđvány felosztásaľól és felhaszn á|ásnő| a képviselő-testület dönt.
(2) Az ĺlnkoľmányzat és a kĺiltségvetési szervek a 2013. évi pénzmarađvźný a
pénzmaradvźny jővźůlagyźsa e|őtt kizátő|ag a 2013. évben vállalt k<jtelezettségből áthűzőđő
feladatokľa fordíthatják. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dĺint.

10. $ A költségvetési szerv engeđé|yezett létszámkeľetének módosításaľőI kizań|ag a
képviselő-testiilet dönthet.

11. $ A költségvetési szervek a céljellegű előiranyzatokat kizźlrőIag a meghatáĺozoÍt cé|ra
hasznźůhatják fel, a cé|tő| eltérő fe|hasznźt|ásról a képviselő-testület dönt. A költségvetési



Szerv köteles a céljellegű e|óiráĺyzatokľól és azok felhasznáIásárőI számvitelileg olyan
elktilönített nyilvántaľtástvezetni, amely biztosítja az elszźrnolást és az e|Ieĺórzést.

12. s A ztlrolt eloirźnyzatok a képviselő-testület döntéséig nem használhatók fel.

13. $ (1) Az tinkoľĺllaĺryzat, a ktiltségvetési szeľv képviselti-testtileti dörltés nélkiil csak olyarl
páIyázatot nyújthat be, mely az alapítő okiratában meghatźnozott kĺjzfeladat és szakmai
alaptevékenység ellátásra irányul' költségvetési éven túli tartós kĺjtelezettséggel nem jiír, nem
igényel cjnĺészt és nem utófinanszírozott.
(2) 

^ 
képviselő-testületi döntést nem igény\ő pá|yźnat esetében az cjnkoľmányzat és a

kĺiltségvetési szervek a polgármester előzetes jóváhagyásávaIpáIyázhatnak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti pá|yázati támogatás kizárőIag apá|yázaÍi célra foľdítható.

14. $ Az önkoľmtnyzat kiadási előirźnyzatai e|őirźnyzat-módosítás nélkül csak olyan esetben
léphetők tul, melyeket jogeľős bírósági ítéletek, el|enőrzo szervek hatźlrozatai szerinti
kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabá|yban megállapított támogatásra, el|átásra vonatkozó
j o go sults ág, v agy p tiy azati támo gatás ok fe lhasználás a ere dmé ĺy ezett.

15. $ Tárgyéven tuli fizetési kotelezettséget a képviselő-testiilet - kivéve a jogszabá|yon,
bírósági, á||amigazgatási jogeľős döntésen alapuló kötelezettségeket - vá|Ia|hat, és csak oly
méľtékben, ha az az esedékességkor a kozfe|adat ellátásálnak ťtnanszirozásźń és az ismeľt
kötelezettségek telj esít ését az nem veszély eńeti.

16. $ (1) A bevételi előírźnyzatok teljesítésének elmaľadásáľól és aĺnak okairól a
költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági tarsaságok vezetői kĺjtelesek
negyedévenként a Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot tźĄékoztatĺĺ. A bizottság
sziikség esetén javaslatot tehet a képviselő-testtiletnek a költségvetés csĺjkkentésre, vagy az
e|őir ány zato k ö s sze gének mérs ékl é s ére, vagy tcirl é s ér e, v agy záĺ olásár a.

(2) 
^ 

költségvetési szervek vezetói, a jegyző, a gazdasági taľsaságok vezetői kötelesek
negyedévente a 30 napon tuli, lejárt esedékességrĺ elismert tartozásáIlomany mértékéről,
annak okaról, alakulásaľól a VáľosgazđáIkodási és a Pénzugyí Bizottságot tź!ékońatni. A
bizottság szfüség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz atartozás rendezésére.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyzo, a gazdasági tarsaságok vezetői kötelesek
felévente a 60 napon túli, lejaľt esedékességú követelésállomanyról, annak okaľól,
alakulásaró| aYźnosgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékońatní. A bizottság szfüség
esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a behajtás érđekében.
(4) A koltségvetés teljesítéséről a polgáľmester negyedévente tájékońatja a
Yźxosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságot. A bizottság szĹikség esetén javaslatot tesz a
költségvetés módosításáľa.

17. s (l) A tisztségviselők keľetének havi bruttó összege:
1. polgáľmester
2. alpolgármester

2.000 e Ft,
800 e Ftlfő.

(2) Az (|) bekezdés szeľinti keľet elsősorban a tisztség e||źtásához, a döntéshozata|
elősegítéséhez sztikséges tanácsadói és egyéb tevékenységek dijazásfua, továbbá
önkormiĺnyzati érdekek figyelembevételével a jogszabźllyi előírások betaľtásával szabadon
használható fel.
(3) A képviselő-testület állandó bizottságai ľendelkezéséľe á1ló keľet havi bruttó összege:
a) aYárosgazđá|kođási és PénzĹigyíBizottság 1.088 e Ft,
b) a Humánszolgźitatás i B izottság 400 e Ft.



(4) A (3) bekezdés szeľinti keret kizáĺő|ag a bizottság rrľlrkájához' a dontéshozatal
e l ő se gíté s éhez s ztiks é g e s tanác s adó i tev ékeny sé g đíj azásár a for dithatő .

18. $ (i) A koltségvetési szervek engedélyezeĹt" |étszttmán beltil foglalkoztatottak 2014.
évi cafetéria-juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket:
a) akozszo|gá|ati tisztviselőkľől szóló 20II. évi CXCIX. törvény (Kttv.) hatźůya aIá tartoző
költségvetési szervnél foglalkoztatott koztisztviselők és akozszolgálati ügykezelők esetén

bľuttó 200 eEtlévlfő,
b) a Kttv. hatáIya aIá tartoző költségvetési szervnél foglalkoztatott munkavállalók esetén

bruttó 175 eFtlévlfo'
c) a Polgármesteľi Hivatalmunkavállalói esetén bruttó 200 eFtlévlfő,
d) a kozaLkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIil. torvény hatźiya a|á taftoző
költségvetési szerveknél fogIalko ńatottak esetén bruttó 17 5 e F tJ év l fő.

(2) A Józsefuĺĺrosi Egészségtigyi Szo|gtiat á|tal fogla|koztatottak 2014. éví cafetéria-
juttatásának éves osszegét a költségvetési szerv vezetője áIlapitja meg a sď1át bevételének
terhére.

19. $ A kiadások készpéĺuben torténő teljesítésére a következő esetekben kertilhet sor,
figyelemmel az önkormányzat, a koltségvetési szervek pénzkeze|ési szabźiyzatában
meghatźnozott ĺĺsszeghattnĺa, és a készpéĺukíméIo fizetési módok előnyben részesítésénęk
követelményére:

1. készlet és kisértékú táĺgyi eszkozbeszerzés,
2. kiküldetési, repľezentációs kiadások' vendéglátás,
3. kiscjsszegű szolgáltatási kiadások,
4. utólagos elszámolásra felvett előleg,
5. munkavállalók nem rendszeres szeméIyi juttatásai és külső személyi juttatások,

6. taľsadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

7. téritési díj visszafizetések,
8. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
9 . páIy źuatok végrehajtása soľán felmerülő, átutalással nem telj esíthető kiadások.

4. Adĺósságot keletkeztető ügyletekkel és Íinanszírozási céhi műveletekkel kapcsolatos
szabályok és hatásktirök

20. s () Az önkormányzat kcĺnywizsgá|őjanak előzetesen kikért írásos véleményének
ismeretében és a Magyarország gazđasági stabilitásárőI szőIő 2011. év CXCIV. törvényben
meghatźtrozott engedélyezési eljaľás szabźiyainakbętartása mellett a képviselő-testiilet dönt -
ktilcjn jogszabźiyban meghattnozottak figyelembe vételével - az ĺinkormźnyzat adósságot

keletkeztető jogügyletének elfogadásráról, annak futamidejérő1' vísszaťĺzetésének és

kamaÍáĺak, kö lts é gének fedezetérő l.
(2) 

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

Yáĺosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata alapjźnahitelező hitelintézetľől.
(3) Az onkormźnyzat bankgarancia igénybevételéről, kezességvállalásaról, váltó vagy
kötvény kibocsátásárőI, azok feltételeiről, céljáról, méľtékéről és fedęzetéľől a képviselő-
testiilet dĺjnt.
(4) A képviselő-testiilet csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy
kĺiwényą vehet igénybe bankgarancítLt, vtll|a|hat kezességet, amely a k<jtelezettségvállalás

idopontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor akozfe|adat e||átását és a felvállalt
kötelezettségek telj esítését nem veszéIyezteti.



(5) Az átmenetileg szabad pénzeszkozok a központi költségvetésből származő
hozzájáru|ások és támogatások kivételével - bármely hitelintézetnél állami|ag garaĺÍá|t
értékpapír vásárlásra fordíthatók, vagy betétként leköthetők.
(6) A nagyobb hozarn eléľése érdekében aZ átmenetileg szabad pénzeszközok az
önkormányzat pénzeszközének veszé|yeztetése nélkül a száĺn|avezető hitelintézetnéI hozam
é s tőke gaľant á|t értékp apíľban i s befektethetők.
(.7) 

^ 
képviselő-testtilet a lekotés maximális iđőtaĺamźt 6 hónapban hatfuozzameg,.

(8) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, vźůtőt nem bocsáthat ki, váltót nem
fogadhat el, bankgaranciátnem vehet igénybe, és kezességet nem vállalhat.
(9) A költségvetési szervek likviditásuk fenntartása mellett a ťĺzetési szrámlájukon lévő
átmenetileg szabađ pénzeszkozeiket betétként kizańIag a ťlzetési számlához kapcsolódó
alszámlánkothetik le.

5. Támogatások, adományok szabá|yai

21. s Q) Az önkormányzatrészérejuttatott adományok,
segélyek elktilonített elszámolás mellett klzarőIag afta a
amelyre az aďomtnyoző juttatta.
(2) 

^ 
költségvetési szervek péĺubeli adományokat, 1.000 e Ft feletti természetbeni

adományokat, valamint értéIłlaártől fiiggetlentĺl olyan adományokat, amelyek fenntartása,
vagy felhasznźiása költségvetési forrást igényel kízźnőIag a képviselő-testület előzetes
engedélyével - a LELEK-Program kivételével - fogadhatnak el.
(3) Jogszabá|yban nem szabályozot| támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott
támo gatást _ L<lzar őIag me ghatáĺ o zott cé lra, el s zámo l ási kötelezett sé g gel adható.
(4) Az önkormĺányzat és a kĺlltségvetési szervek:

a) kötelesek ellęnőrizni a juttatott ĺlsszeg fe|hasznáIźtsát és a számađási kötelezettség
teljesítését,
b) a szttmadási kĺjtelezettség elmulasztása esetén kötelesek atźlmogatást felfiiggeszteni.

(5) A támogatások jogszabályséľtő vagy nem rendeltetésszenĺ felhasználása esetén a
feLhaszĺtt|őt visszaťĺzetési kötęlezettség teľheli, amelynek érdekében az adomźnyozó köteles
eljámi.

6. Atruhźnott hatásktiľtik

22. s (1) A polgármester dönt:
a) akozponti költségvetésből származő támogatások, pótelőiranyzatok lebontásĺíĺó| és ezze|

összefüggő költségvetés módosításaról,
b) a heIyi önkormányzatok á|ta|źnos műköđéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó

támogatások, központosított költségvetési támogatások igényléséről, lemondásźrő| és az ezzel
összefüggő költségvetés módosításáról,
c) az ĺinkormányzat esetében az egyéb műkcidési célú támogatások bevételei

á|Ianhánartáson belrilrőI, az egyéb felha|mozási célú támogatások á||aÍnháńartáson beliilről,
az egyéb műkĺjdési célú átvett pénzeszkozok és az egyéb felhalmozási célú átvett
pénzeszkozok _ az alapíwányi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt tobbletbevételek
miatti kĺĺltségvetési módosításról, és a támogattts céljĺĺnak megfelelő kiadási e|őktnyzatok
móđosításaľól, melynek felső hatĺĺľa döntésenként 5.000 e Ft,

d) a képviselő-testiilet két tilése között rendkívüli srirgősség fennállásakor - az
onkotmányzat éľdekeinek figyelembevételével - az általános taľtalékĺól történő

átcsoportosításról érték,határ nélkül, mely Íinanszitozási bevételt, kiadást és a költségvetési
szeľv költségvetésének módosítását nem érinti,

közérdekű kotelezettségvállalások,
törvényes cé|ra haszĺálhatók fel,



e) az onkormtnyzat ťlnanszírozási kiadásain belüli e|őírźnyzat átcsoportosítástőI, ha a
költségvetési szerv saját hatáskörben módosítja a jővźhagyott iranyítószervi támogatásként
fo lyó s ított támo g atás ok előir ány zatát,

Í) a, önkormányzat kĺiltségvetési kiadási címei kĺjzotti, és a címen belüli kiadási kiemelt
e|őirányzatok kozötti' és a kiadási kiemelt előirtnyzaton belüli rovatok közötti e|őirányzat
átcsoporto sításról értéIdtatár nélkül,
g) a h) pontban meghatározottak figyelembe vételével e ľendelet 5. mellékletében

meghatarozott céltaľtalékok eIoirźtnyzatáĺak a jóvahagyott célnak megfelelő
átc s op orto s iÍásáĺ ő|, &té|<határ nélkül,

h) az örlkormányzat esetében a következő cé|tarta\ékok tekintetében az áIlanháztaľtáson
belüli és az źilamhánartáson kíviili foľľás źttađásáva| kapcsolatos e\oirtnyzat módosításról -
az a|apíĺvźny forľás átađásźlnakkivételével _ értéIdlatźr nélktil:

1. polgármesteri saját keret,
2. alpolgármesteľi saját keľetek,
3 . Józsefuaľosi Nemzetiségi onkorm źnyzat pro gramj ai hoz támogatás,
4. Civil szervezetek,alapítványok támogatása,
5. Egyhźnak, egyház közcisségek támogatása,
6. Sportolók, sportszeľvezetek támogatása,
7. Idegen forgalmi adó differenciált kiegészítés tźtmogatźs,
8. Vaĺosmarketing.

(2) Az (1) bekezđés d) pontja szerinti ľendkívüli sÍirgősség akkor á11 fenn, ha a döntés
meghozatalának elmulasztása vagy késedelme előreláthatóan kárt okozhat, vagy
jogszabáIysértő he|yzet kialakulźsához vezethet, vagy egyéb önkormanyzati érďeket sértene.
onkormanyzati &dek: önkormanyzati dijntések által tarta|mazott, vagy egyéb tételesen
nevesített önkormányzati céIok és feladatok megvalósítása, valamint az ĺjnkormtnyzat
kaľosodástól való megóvása és vagyonának védelme.
(3) A polgáľmester az (1) bekezdésben meghatźlrozoÍt előirányzat módosításokat,
átcsoportosításokat - az e|só negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet kĺjvető
hónap utolsó napjáig, de legkésőbb tárgyévet követő év januĺíľ 31. napjáig a költségvetési
rendelet módosítása cé|jábő| a képviselő-testület elé teqesńi, és ezzę| az átnńazott
hatáskörben hozott dĺjntésekľől történő beszámoltlsi kcjtelezettségnek is eleget tesz.
(4) A polgármester az önkormányzat źúmęneti|eg szabaď pélueszközeinek befektetéséről,
vagy lekötéséről _ a ťlzetési számláját vezető hitelintéZeten kívül még további, legalább négy
hitelintézet aján|ata a|apjźn - dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. $ (5)-(7)
bekezdésében foglalt szabályok betaľtásáva|. Az ajźnlatokat a befektetés értéknapjanak és
futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét a jegyző és az
átmenetileg szabad' pénzeszkoz leköthetősé gét a gazdasági vezetójogosult vizsgálni.
(5) A polgármester azon köznevelési, kĺjzmiívelődési, szociális, gyeľmekvédelmi szakmai
feladatellátásra vonatkoző páIyazatok esetében, amelyek ĺinĺészt és előfinanszírozást nem
igényelnek, több éves, vagy tartős kĺjtelezettségvállalással nem jámak, és a páIyźzat
benýjtására az önkormányzat,vagy akĺlltségvetési szerv jogosult, apá|yźuat benffitásához
sztikséges fenntartói nyí|atkozat. kapcsolódó egyĹittműködési megállapodás a|áírásáta
képviselő-testületi döntés nélkiil is jogosult.

23. $ A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dont az önkormanyzat átmenetileg szabad
pénzeszközeinek befektetéséről, vagy lekötéséről _ a ťlzetési számIźtjźtt. vezető hitelintézeten
kívül még további, IegaIább négy hitelintézett ajźnlata a|apjan - egyedi 500 millió Ft feletti
éľtékben a 20. $ (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok be1artásával. Az ajźnlatokat a
befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekémi. A lekötések



jogszenĺségétajegyzőésazátmenetileg szabadpénzeszkozleköthetőségétagazđaságivezetó
jogosult vizsgá|ni.

24. s (1) A koltségvetési szew vezetője a(2)-(3) bekezdésben, a 9. $ és a 11. $-ban foglaltak
figyelembe vételével saját hatáskörben móđosíthatj a a jővőhagyott bevételi és kiadási
eloirtnyzatokat a 36812011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghaÍározottak szerint.
(2) 

^ 
koltségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előfuányzat csoportba tartoző

kiemelt eloirányzatait és a ťĺnanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irtnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlán történő jőváirása elóĺtáĺyzatát nem
csökkentheti.
(3) A költségvetési szerv vezeÍője a működési költségvetési előiranyzat csoportba tartoző
kiemelt e|őirźnyzatait átcsopoľtosíthatja a felhalmozási költségvetési eIóirźnyzat csoportba
tartoző kiemelt e|óirćnyzataira és a ťlĺanszírozási mfü<jdési bevételeken belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn történő jővźńrása
e\óirtnyzatát átcsopoľtosíthatja a ťtnanszitozási felhalmozási bevételeken belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított tźlrnogatźs fizetési száĺr:/rźn töľténő jővttírása
e|őkányzatára.
(4) A költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon beliil tájékońatĺĺ a saját hatáskĺjľében
végľehaj tott e|őir ány zat módo sításokľól é s átc sopoľto sításokľól a pol gárme stert.
(5) A költségvetési szeÍv vezetője źĺ|tal saját hatásköľében végľehajtott e|óírźnyzat
módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosításának céljából a
polgármester - az első negyedév kivételével _ negyedévenként a negyedévet kĺjvető hónap
utolsó napjáig, de legkésőbb atźngyévet követő év januar 3I. napjźig201'4. decembeľ 31-i
hatá|Iy aI a képvi sel ő -te stület el é terj eszti.

7. Kłiltségvetés végľehajtásának ellenőľzése

25. s Az önkormányzat szęrzőđés a|apjźtn kdnywizsgálót alkalmaz, aki a költségvetési
rendelet szabáIyszeruségéről, kockázatźtĺő|, mega|apozottságáról, betaľthatóságźrőI,
elfogadásaľól véleményt alkot.

26. s A k<iltségvetési szervek vezetői, az ĺjnkormźnyzatná| és a Polgármesteľi Hivata|ná| a
jegyzo kĺjteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontroIltevékenység
részeként minden tevékenységľe vonatkozőarl a folyamatba épített, elozetes, utólagos és
vezetői ellenőrzést, különcjsen a pénzugyi döntések dokumenfumainak előkészítése, a
célszenĺségi, gazdaságossági, hatékonysági és eľeđményességi szempontu mega|apozottsága,
aszabá|yszeniségi szempontból ttjľténő jóvahagyása és ellenjegyzése tekintetében.

8. A pénzellátás rendje

27. s Q) Az ĺinkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdaságí ttrsaságok kötelesek
valamennyi kotelezettségvállalásban a kifizetés mőđját, összegét és határiđej ét ilgy rogziteni,
hogy a kiťrzetés időpontjában sziikséges fedezet rendelkezésľe álljon és az a likviditási terwel
összhangban legyen.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szeľvek kötelesek a l<lťlzetéseknél a készpénzt
kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési
határidot éľvényesíteni. Fizetési hatźriđo előtti teljesítésre klzźxő|ag indokolt esetben keľülhet
sor.
(3) A Polgármesteľi Hivatal a költségvetési szervek fizetési szźlmlájára az önkormányzati
támogatást a költségvetési szerv vezetőjének előzętęs írásos kérelme aIapján külön
szabá|yzatban foglalt eljárási rend a|apjánutalja át.



(4) A nemzetiségi önkoľmányzatok fizetési szám|ájára az ĺjnkormányzat az önkormányzati
támo gatást az egyuttmfü ödési megállapo dásokban fo glaltak szerint utalj a.

9. A' zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási ktitelezettség

28. s Q) Az önkormány zat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a
magasabb szintri jogszabályi előíľásokon felül a költségvetéssel tjsszehasonlíthatő módon és
szerkezetben kötelesek elkészíteni.
(2) A képviselő-testiiletet tájékoztatni kell szöveges indokolással egyĹitt a több éves
kötelezettségvállalásokról, a kĺjzvetett támogatásokľóI, melyet költségvetés elfogadásakor a
becsült értékben, záĺszámađáskoľ a tényleges összegben kell kimutatni.
(3) A képviselő-testÍiletet ttljékoztatni kell szöveges indokolással egytitt a költségvetési
beszámoló részeként aZ önkormányzat adósságállományárőI, az önkoľmányzat és a
költségvetési szervek tar:tozásźnak á|Iomźnyfuól, a követelések áIlományárőI, azok e|őző
évhez viszonyított alakulásáľól, a megtefi irrtézkeđésekĺől.

10. Egyéb jogszabályokban nem szabáIyozott téľítés ellenében nyújtott szolgáltatások
díjának meghatáľozása

29.s (1) A JózsefuárosiKźlĺtyárőI sző|ő 6412011.(XI.07.) önkormanyzati rendelet a. $ (2)
bekezdése alapjźn a kárty adíj térítésének 201 4. évi ĺisszege 7 8,- Ft+áfa.
(2) Józsefuárosi Zöldterületek és zöldfelületek védelméről szőLő 26/2006. (V[.14.)
önkormanyzati rendelet 5. $-a a|apjźn a 2014. évi fapótlási egységĺír, mint kompenzációs
intézkedés mértéke 92.7 I0.- FtJfa.

11. Zárő rendelkezések

30. s Q)Ez a ľendelet a20I4. febľuár 13. napjan lép hatályba.
(2) HatáIytú veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 52l20l3. (KI.19.)
önkoľmányzati rendelet.

Budapest, 2014' februlíľ .....

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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Ár,ľa.r,Áľos nroorr.Ás

Budapest Fővaľos VIII. kerütet Józsefuáľosi onkormtnyzat Képviselő-testĹiletének2014. évi
költségvetéséľől szóló rendelet tewezete Az Alaptörvény, a Magyarorczág helyi
önkormányzatairóI szőIő 2011. évi CLX)oilX. töľvény, Magyaroľszág 2014. évi központi
koltségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az á|Iamháztartásrő| sző|ő 2011. évi
CXCV. törvény, az á|Iamhźtztartásrőll szóló törvény végrehajtásáľól sző|ő 3681201 1. (KII. 31.)
Korm. rendelet, továbbá a 4l2013.(I.l1). Korm. rendelet előírásain alapul. A rendelettervezet
szetkezete a jogszabályi előírásokat követi. Tarta|mazza a címĺendet, címĺend szennt az
ĺinkormányzat bevételeit és kiadásait előkźnyzat csopoľtok, kiemelt e|óirtnyzatok szeľinti
bontásbaĺl' a ťlĺanszítozási bevételeket és kiadásokat, továbbá mindezeket kötelező, önként
vźtIIaIt feladatok és állami (źilarrigazgatási) feladatok szeľinti bontásban is. Ezen feltil a
működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirźnyzatait mérlegszeruen is bemutatja.
Tarta|mazza továbbá az onkormtnyzat felújítási elóírćnyzatait célonként, a beruhźľ;tsi
kiađásokat feladatonként, a céljellegű támogatásokat, az EU-s fonásból megvalósuló
beruhazásokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a torzsvagyon működtetésével kapcsolatos
előirtnyzatokat, a gazďasági tĺĺrsaságok áItaI végzett feladatok bevételi és kiadási
előfutľnyzatait, a költségvetési szervek eĺgedé|yezett létszĺĺmát, a záro|t e|őirźnyzatokat, a
kóltségvetés végrehajtásanak szabá|yait, valamint a hatáskörökĺe vonatkozőan tartalmaz
rendelkezéseket.

nÉszr-nľns INDoKoLÁs

1. s (1) A személyihatáIyravonatkozó rendelkezések.

1. s (2) Ertelmęzo rendelkezések.

2. $ Az önkormányzat ktiltségvetési bevétęli és kiadási összegének, a mfüödési bevételi,
kiadási, ťĺnarszirozási elóirźnyzatainak, a mfüĺidési bevételi többletének, a felhalmozási
bevételi, kiadási, flnanszítozási előirányzatainak, a felhalmozási Łĺányának összegszeru
meghatározása.

3. s A költségvetési szervekľe vonatkozó címĺend.

4. s Az <ĺnkormányzat bevéte|einek és kiadásainak költségvetési rész|etezése, mellékletek
szerinti bontásban.

5. $ . L9, $ A 2014. évi költségvetés végľehajtásának részletes szabźiyait rogzitik.
Tafta|mazzák:

- a felelősségi kciröket, a gazdźllkodás általános szabá|yait, a szabad kapacitás
hasznosításanak feltételeit, a vállalkozási tevékenység keľeteit, a személyi juttatások
eIoirźnyzat fę|haszná|ásának szabáIyait, a kĺiltségvetési szerveknél a juta|mazásra
fordíthatókeret<ĺsszeget'apénzmaĺađvźnyf eLhaszná|tlsanakszabáIyait,

- a céljellegű, a zárolt és aIétsztlm eIókźnyzatok felhasználásra vonatkozó előírásokat,
- a páIyánatok benyújtásával kapcsolatos ęlőírásokat,
- atárgyéventúli kĺjtelezettségvállaláS feltételeit,
- a költségvetési szervek tájékońatási kötelezettségeit atartozás állományról, a bevételi

eIőfu źnyzatok telj esítésének elmaľadásaról, a kintlévőségekľől,
- atisztségviselok és abizottságok keľeteit, azokfelhasznáIásanak szabźiyaĺt,
- acafetéria-juttatásösszegét,
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a házipénńárból telj esíthető kifi zetések eseteit,
az onkormźnyzat, a polgármesteľ, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, a
költségvetési szerveinek a költségvetésben e|oírt bevételek beszedésével és
jóvahagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskoreit, feladatait, a
gazđá|ko ďás ánál b etart andő szab áIyokat.

20. $ (1)-(4) bekezdés: A hitelfelvétel, a vá|tő, a kötvénykibocsátás, a bankgaľancia, a
1 kezességvállalásra vonatkozó eljaľási szabályokat, azokat mértékét és az azokkal kapcsolatos

h atáskĺiľĺjk et r o gziti.
20. s (5)-(7) bekezdés: Az átmenetileg szabad' pénzeszkozok lekötésének és befektetésének
feltétel eit szab źiy o zza.
20. $ (8)-(9) bekezdés: A költségvetési szervľe vonatkozó előírások a hitelfelvétel, aváItő, a
kötvénykibocsátás, a bankgarancía, a kezességvállalás, az átmenetl|eg szabađ pénzeszkoz
lekĺjtése tekintetében.

. 21. $ (1) Az ĺlnkoľmárlyzat részére juttatott, adományok' közérdekú ktjtelezettségvállalások'

. 5egélyek fe|hasznáIásának szabá|yďĺ.. 21. $ (2) A költségvetési szeľvek.nekaz adományok elfogadásáravonatkoző szabźůyai,
21. $ (3) A támogatás nyújtásaľa vonatkozó előírás.

, 21. s (4)-(5) bekezdés: Az tjnkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a támogatások
f elbaszntiásaľavonatkozőkote|ezettségeit,f e|ađataitszabźiyozza.

22. s (1)-(2), (4)-(5) A polgármesterre źĺtnlházott hatáskorĺjk, melyek az eIőírányzat-
módosítási és előiľanyzat átcsoportosítási, az átmenetileg szabad pénzeszkozcĺk lektltésével
kapcsolatosak.
22. s (3) A polgármesteľ koltségvetési ľendelet módosításaľa vonatkozó hatásköre és annak
hataĺideje.

23. $ A Városgazdálkodás és Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskĺjr az źńmenetileg szabad

. péĺueszkozok lekĺitésével kapcsolatosan.

. 24. $ A költségvetési szervek vezetőinek a saját hatáskörben végľehajtott eloiráĺyzat-
módosítási és előirányzat átcsopoľtosítási hatáskĺireit, illetve az ezekkel kapcsolatos
áj éko ztatási kötelezetts é ge.

. 25. s - 26. $ A költségvetés végľehajtásának ellenórzésére, a belső kontrollrendszeľ
műkođtetéséľe, a költségvetési szervek péĺwmaruđvány felhaszná|ásáravonatkozó előírások.

27. s A pénze||átás rendjének meghatáľozźsa az önlĺormttnyzat, a kĺĺltsćgvctósi szervek, a
gazđaságí társasá gokľa vonatko zó an.

: )8. s A koltségvetési beszámoló elkészítésének mőđjźra és a zátrszátmadás képviselő-testületi
előterj esztésével kapcsolatos követelmények meghatározása.

29. $ Egyéb, térítés ellenében nyújtott szolgáItattsok}}l{. évi díjanak meghatározása.

. 30. $ Hatályba léptető éshatá|yátvesztő rendelkezéseket taľtalmaz.
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