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Budapest Józsefváros Önkormányzatának 

 
58/2008. (XI.28.) számú rendelete 

 
a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról 

 
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő  - testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. 
§-a felhatalmazása alapján a Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról az 

alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

(1) A képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a hatályban lévő jogszabályok, 
határozatok, szerződések, megállapodások előírásai alapján a működési, felhalmozási 
bevételek beszedésére, teljesítésére. 

 
(2) A képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények, és a 

Polgármesteri Hivatal működésére az átmeneti időszakban havonként az alábbiakban 
részletezettek alapján biztosítsa a fedezetet: 

 
- havonta összességében a személyi juttatásokra és járulékaira, ezen belül a rendszeres 

személyi juttatásokra, az egyéb juttatásokra, költségtérítésekre, a képviselő-testület, 
bizottságok díjazásai, juttatásai, valamint az egyéb munkaszerződésekben vonatkozóan a 
szabályzatokban és a magasabb szintű jogszabályokban foglaltakra,  

 
- havonta összességében a dologi kiadásokra vonatkozóan a 2008. évi módosított 

előirányzat 2007. évi pénzmaradvánnyal csökkentett összegének 1/12 –ed rész 90 %-át, 
 

- havonta összességében a lakóház –működtetés dologi kiadásaira vonatkozóan a 2008. évi 
módosított előirányzat 2007. évi pénzmaradvánnyal és a kéménykarbantartás 
előirányzatával csökkentett összegeknek az 1/12-ed részét, 

 
- havonta a gazdasági társaságok díjtételeire a 2009. évi szerződésekben meghatározott 

összegeket, ennek hiányában a 2008. évi szerződésben foglaltak az irányadók. 
 

2.§ 
 

(1) A képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmeneti időszakban 
havonként a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. 



támogatását a 2009. évi szerződésben meghatározottak alapján biztosítsa, ennek 
hiányában a képviselő-testület az átmeneti időszakra a támogatás összegéről külön dönt. 

  
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmeneti időszakban a 

Józsefvárosi Gyermekekért Üdültetés Kht. támogatására a 2009. évi szerződés 
mellékletében részletezett összegben és ütemben a fedezetet biztosítsa, ennek hiányában a 
2008. évi szerződésben foglaltak az irányadók. 

 
( 3 ) A képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmeneti időszakban a 

Józsefvárosi Bárka Színház Kht.– nak az állami támogatás összegét a számlára történt 
jóváírás után, az önkormányzati támogatás összegét a 2009. január 1-től  érvényes 
szerződés alapján biztosítsa, ennek hiányában a 2008. évi szerződésben foglaltak az 
irányadók. 

 
( 4) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Józsefváros Kulturális és Sport 

Kht.-nak az átmeneti időszakban, a 2009. évi szerződésben foglaltak alapján biztosítsa a 
támogatás összegét, ennek hiányában a képviselő-testület az átmeneti időszakra a 
támogatás összegéről külön dönt. 

 
(5) A képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmeneti időszakban a 

szociálpolitikai juttatásokra – kivéve a rendszeres segélyeket -  a 2008. évi módosított 
előirányzat összegének 1/12 –ed részét, valamint a jogszabályokban meghatározottak 
alapján a rendszeres segélyekre a fedezetet biztosítsa. 

 
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2008. évben költségvetési 

fedezettel rendelkező benyújtott és elnyert pályázatok megvalósításához a pályázati 
önrészt és a pályázati pénzeszköz megelőlegezéséhez szükséges fedezetet biztosítsa. 

 
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Corvin -Sétány Projekt és a 

Magdolna Negyed Projekt megvalósulásához az elfogadott tervek, szerződések alapján a 
fedezetet biztosítsa. 

 
( 8)  A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fennálló hitelszerződésekben, 

váltó szerződésben foglalt esedékes  törlesztő részletek, és kamatok teljesítéséhez 
szükséges fedezetet biztosítsa. 

 
( 9)  A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetésben 

tervezett és megkötött hitelszerződésben rögzített feladatokhoz a  hitel lehívásával a 
fedezetet biztosítsa.  

 
(10 )  A képviselő-testület úgy dönt, hogy az átmeneti időszakban az átmenetileg szabad 

pénzeszközök lekötéseire vonatkozóan a Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi 
költségvetési és végrehajtási szabályokról szóló  6/2008.(II.29.) számú rendelet 6.§ (6)-(8) 
bekezdéseiben, valamint a 8.§  (7) bekezdésében megfogalmazottak az irányadók. 
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3.§ 
 
(1) A képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2008. évi pénzmaradvány 

terhére áthúzódó 2008. évi működési  kötelezettség-vállalások teljesítésére a fedezetet 
biztosítsa. 

 
(2) A képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2009. évre előző évekről 

áthúzódó felhalmozásra, felújításra, felújításra-felhalmozásra átadott pénzeszközökre, 
kölcsönökre vállalt kötelezettségek teljesítésére, a pénzmaradvány terhére a fedezetet 
biztosítsa. 

 
(3) A képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a diákösztöndíjakra csak a 

2008. évben vállalt kötelezettség erejéig biztosítson fedezetet a pénzmaradvány terhére. 
 
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társasházak nyújtandó 

felújítási támogatásokra 2008. évben vállalt kötelezettségekre a 2008. évi pénzmaradvány 
erejéig az átmeneti időszakban biztosítsa a fedezetet.  

 
(4)/a Átmeneti időszakban benyújtott társasházi pályázatokhoz kizárólag a   gázszolgáltatásból 

kizárt, illetve azonnali végrehajtást igénylő életveszélyes határozattal rendelkező 
társasházak részére a 2008. évi pénzmaradvány erejéig biztosítja a fedezetet.  

 
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Városfejlesztési 

Önkormányzati Társulásnak az átmeneti időszakban a 2008. évi költségvetési 
kötelezettséggel nem terhelt előirányzatát biztosítsa a 2008. évi pénzmaradvány terhére.  

 
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jogerős határozatok, ítéletek szerinti 

kötelezettségek teljesítésére. 
     

4.§ 
 
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetés terhére 

biztosítsa az intézmények és a Polgármesteri Hivatal munkavállalói részére – 
jogszabályokban és szabályzatokban meghatározattak szerint – a 2009. évi BKV éves 
bérletekre a fedezetet. 

 
(2) A 2009. évi költségvetés jóváhagyása előtt a 2009. évi költségvetés terhére új feladatot, 

kötelezettségvállalást kizárólag előzetes képviselő – testületi jóváhagyással lehet vállalni 
– kivéve amire már szerződéssel a kötelezettségvállalás megtörtént -  , ez vonatkozik a 
2008. évben a 2009. költségvetési év terhére vállalt 2008. december 31-ig még 
szerződéssel le nem kötött fejlesztési feladatokra  vállalt előzetes 
kötelezettségvállalásokra is.  

 
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy szükség esetén az intézményi és 

önkormányzati lakóházak gázhálózatának felújítására,  az átmeneti időszakban maximum 
3.000 e Ft-ig, intézményi és önkormányzati lakóházak életveszély elhárítására az átmeneti 
időszakban maximum 10.000 e Ft-ig a fedezetet biztosítsa. 
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5.§ 

 
(1) A képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a Roma Kisebbségi Önkormányzat 

épületének működtetésére, a 2008. évi eredeti működési dologi előirányzatának  1/12 
részének 80%-os biztosítására. 

 
(2) A képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kisebbségi 

önkormányzatoknak a 2008. évi pénzmaradványát biztosítsa az átmeneti időszakban a 
kisebbségi önkormányzatoknak a működtetésük zavartalansága érdekében. 

 
(3)  A képviselő - testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatalon 

keresztül a kisebbségi önkormányzatok működtetéséhez, épületfenntartásához a 
szabályozásnak megfelelően a 2008. évi módosított előirányzat időarányos összegének 
80%-át biztosítsa. 

 
6.§ 

 
(1)  A jelen rendelet 2009. január 1.-én lép hatályba. Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó  
           felhatalmazás időtartamát a (2) bekezdés határozza meg. 
 
(2)       A 6/2008.(II.29.)számú önk. rendelet 15§. (6)-(7) bekezdésében foglalt szabályozás az 

     átmeneti időszakra hatályban marad. 
 
(3) E rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtási 

szabályairól szóló rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.  
 
(4)   E rendelet 3.§-ában lévő rendelkezést a Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendeletben át kell vezetni, 
amennyiben az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó felhatalmazás az Áht. 76.§ (2) 
bekezdése alapján megszűnne. Egyebekben a jelen rendelet 3.§-a – törvény eltérő 
rendelkezése hiányában – a Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványáról 
rendelkező 2009. évi költségvetés módosítási rendeletének elfogadásával veszti hatályát.  

 
 
 
Budapest, 2008. november  
 
 
 
    
 

Dr. Xantus Judit     Csécsei Béla 
        jegyző      polgármester 
 
 
 


