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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

38/2021. (XII. 16.) onkormanyzati rendelete
a 2022. evi atmeneti gazdalkodasrol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete az Alaptorveny 32. eikk (2)
bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, a helyi onkormanyzatok es
szerveik. a koztarsasagi megbizottak, valamint egyes centralis alarendeltsegu szervek feladates hataskoreirol szolo 1991. evi XX. torveny 138. § (1) bekezdes 1) pontjaban meghatarozott
feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:
1.

A rendelet celja es hatalya

1. § (1) A 2022. ev koltsegvetesi gazdalkodas atmeneti szabalyozasa erdekeben a rendelet celja

az Onkormanyzat es a Hivatal gazdalkodasanak, az onkormanyzati feladatok es a gazdasagi
tarsasagok finanszirozasa.
(2 ) E rendelet hatalya kiterjed Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzatara
(a tovabbiakban: Onkormanyzat), az Onkormanyzat gazdalkodasi feladatait ellato Budapest
Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatalra (a tovabbiakban: Hivatal), az
Onkormanyzat altal iranyitott koltsegvetesi szervekre (a tovabbiakban: koltsegvetesi szervek)
valamint az Onkormanyzat tulajdonaban allo gazdasagi tarsasagokra (a tovabbiakban:
gazdasagi tarsasag).
2.

A kiadasok teljesitesenek szabalyai

2. § (1) Az atmeneti idoszakban

a) az Onkormanyzat es a koltsegvetesi szervek miikodesehez sziikseges kiadasok.
b) a Hivatal
ba. koztisztviseloinek a kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011. evi CXCIX.
torvenyben eloirt teljesitmenyertekelesen alapulo illetmeny-elteritessel osszefiiggo
szemelyi juttatasok kiadasai,
bb. jovahagyott szervezeti felepitesenek megfeleld berstruktura es engedelyezett
allashely szam szerinti illetmenyek kifizetesei,
be. koztisztviseloi es a koltsegvetesi szervek dolgozoi reszere indokolt esetben
illetmeny-eloleg kifizetese,
c) a jogszabalyon. jogerds vagy fellebbezesre tekintet nelkiil vegrehajthato birosagi, hatosagi
dontesen, illetve mas, a fizetesi kotelezettseg osszeget vagy az osszeg megallapitasanak
modjat, tovabba a felek valamennyi jogat es kotelezettseget megallapito kotelezo eloirason
alapulo fizetesi kotelezettsegek,
d) a jovahagyott, folyamatban levo onkormanyzati felujitasi es fejlesztesi feladatokhoz
kapcsolodo kiadasok a 2021. evi eloiranyzat-maradvanyok erejeig,
e) a mukodes biztonsagahoz sziikseges es indokolt felhalmozasi kiadasok.
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f) a szocialis ellatas kereteben indokolt penzbeli ellatasok, a rendszeres segelyezesi feladatok,
indokolt eseti segelyezesek, helyi tamogatasok a 2021. evi eredeti koltsegvetes szerkezeti
valtozasokkal es szintre hozasokkal modositott eldiranyzatanak iddaranyos mertekeig;
g) a koltsegvetesi szervek engedelyezett koltsegvetesi letszamkerete szerinti munkaberek,
illetmenyek kifizetesei azok 2021. december 31-en hatalyos megallapitasa szerint
teljesithetdk.
(2 ) Az Onkormanyzat es a koltsegvetesi szervek - a szemelyi juttatasok kivetelevel - a
kiadasokat legfeljebb az egyszeri dontesekkel csokkentett es szintre hozott 2021. evi
koltsegvetes modositott eldiranyzatanak iddaranyos mertekeig teljesithetik.
3. § Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete (a tovabbiakban: Kepviselo-

testulet) az allamhaztartasrdl szolo 2011. evi CXCV. torveny 25. § (1) bekezdesere tekintettel
felhatalmazza a polgarmestert, hogy
a) az Onkormanyzatot megilleto beveteleket szedje be es az esedekes kiadasokat a jelen
rendeletben foglaltak szerint teljesitse;
b) a 2021. evi maradvanyt erinto athuzodo szallitoi kifizeteseket teljesitse;
c) indokolt esetben az atmeneti idoszakban kotelezettseget - a 2. § (1) bekezdeseben
foglaltakon tulmenoen - osszesen 100 000 000 Ft osszegig vallaljon. Ezen osszeg fblott a
polgarmester a Kepviseld-testiilet elozetes hozzajarulasaval vallalhat kotelezettseget;
d) a 2021. evi megallapodasban foglalt kozfeladatok zavartalan ellatasa erdekeben a 2022. eves
kozfeladat-ellatasi szerzodesek megkoteseig legfeljebb a 2021. eves szerzodesekben
biztositott eredeti eloiranyzatok iddaranyos mertekenek megfeleloen finanszirozza a
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-t;
e) a 2021. evi megallapodasban foglalt kozfeladatok zavartalan ellatasa erdekeben a 2022. evre
szolo kozfeladat-ellatasi szerzodes megkoteseig, legfeljebb a 2021. eves szerzodesben
biztositott eredeti eloiranyzatok iddaranyos mertekenek megfeleloen finanszirozza a
Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt-t;
f) a 2021. evi megallapodasban foglalt kozfeladatok zavartalan ellatasa erdekeben, a 2022. evre
szolo kozfeladat-ellatasi szerzodes megkoteseig, legfeljebb a 2021. eves szerzodesben
biztositott eredeti eloiranyzatok iddaranyos mertekenek megfeleloen finanszirozza a Rev8
Zrt-t;
g) atutalja a 2021. evi dontesek alapjan megkotott szerzodesek szerinti ellenerteket es
tamogatast;
h) az Onkormanyzat atmenetileg szabad penzeszkozeit bankbetetbe, toke- es hozamgarantalt
hazai allampapirokba, fektesse be.
4. § A Kepviseld-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a 2. es 3. §-ban foglalt kiadasokkal

kapcsolatos kotelezettsegvallalasra.
5. § (1) A kiadasok keszpenzben torteno teljesitesere a (2)-(4) bekezdesben szabalyozott

esetekben keriilhet sor, figyelemmel a koltsegvetesi szervek penzkezelesi szabalyzataban
meghatarozott osszeghatarra es a keszpenzkimelo fizetesi modok elonyben reszesitesenek
kovetelmenyere.
(2) A szemelyi jellegu kiadasok koreben
a) a K1101. rovaton elszamolt munkaba jarashoz kapcsolodo kozlekedesi koltsegteritesek,
b) a KI 113. rovaton elszamolt foglalkoztatottak egyeb szemelyi juttatasai, segelyek,
tamogatasok,
c) a KI2. rovatcsoporton elszamolt megbizasi dijak, tiszteletdijak, reprezentacios kiadasok (a
100 ezer Ft ertekhatarig),
d) a Kill, rovatcsoporton elszamolt foglalkoztatottak belfoldi es kiilfoldi kikiildetesehez
kapcsolodo napidijak, illetmenybe nem tartozo egyeb kifizetesek eseten teljesithetoek a
kiadasok keszpenzben,
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e) a K48 ellatottak penzbeli juttatasai
eseten teljesithetdek a kiadasok keszpenzben.
(3) A dologi kiadasok koreben
a) a K31. rovaton elszamolt keszletbeszerzesek (szakmai anyagok, iizemeltetesi anyagok),
b) a K34. rovaton elszamolt reklam- es propaganda kiadasok,
c) a K33. rovaton elszamolt szolgaltatasi kiadasok (karbantartas es kisjavitas, szakmai
tevekenyseget segito egyeb szolgaltatas, egyeb szolgaltatasok, kozvetitett szolgaltatasok.
d) a K34. rovaton elszamolt kikiildetesek dologi kiadasai,
e) a K355. rovaton elszamolt egyeb dologi kiadasok,
f) az a)-e) pont szerinti kiadasokhoz kapcsolddoan az egyseges rovatrend K351. Mukodesi
celu eldzetesen felszamitott altalanos forgalmi ado rovatain elszamolando kiadasok
eseten teljesithetdek a kiadasok keszpenzben.
(4) A felhalmozasi kiadasok koreben
a) a K6. rovaton elszamolt kis erteku (maximum 100 ezer Ft egyedi ertekhatarig) targyi
eszkozok beszerzese,
b) az a) pont szerinti kiadasokhoz kapcsolddoan az egyseges rovatrend K67. beruhazasi celu
eldzetesen felszamitott altalanos forgalmi add rovatain elszamolando kiadasok
eseten teljesithetdek a kiadasok keszpenzben.
(5) A (2)-(4) bekezdes szerinti kiadasokra a foglalkoztatottaknak elszamolasi kotelezettseggel
adott elolegek eseten teljesithetdek a kiadasok keszpenzben.
3. Zard rendelkezesek
6. § Az e rendeletben nem szabalyozott kerdesekben a 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021.

(II. 25.) onkormanyzati rendelet eloirasai szerint kell eljarni.
7. § Ez a rendelet 2022. januar 1. napjan lep hatalyba.
8. § Ez a rendelet a 2022. evi koltsegvetesrol szdld onkormanyzati rendelet hatalybalepese

napjan hatalyat veszti.
Budapest, 2021. december 16.

Piko Andras

polgarmester
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INDOKOLAS

Altalanos indokolas

Az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskorben, a
helyi onkonnanyzatok es szerveik, a koztarsasagi megbizottak, valamint egyes centralis
alarendeltsegu szervek feladat-eshataskoreirol szolo 1991.evi XX. torveny 138. §(l)bekezdes
1) pontjaban meghatarozott feladatkorben eljarva a 2022. ev koltsegvetesi gazdalkodasanak
atmeneti szabalyairol szolo helyi onkormanyzati rendelet megalkotasa.

A rendelet a 2022. ev atmeneti - a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
koltsegveteserol szolo rendelet megalkotasaig tarto - idoszak finanszirozasara es koltsegvetesi
gazdalkodasara tartalmaz szabalyozast, figyelemmel az allamhaztartasrol szolo 2011. evi
CXCV. torveny 25. §-aban a helyi onkormanyzat atmeneti gazdalkodasara eloirtakra is. Az
atmeneti gazdalkodasrol szolo rendelet felhatalmazza a polgarmestert a helyi onkormanyzat es
koltsegvetesi szervei beveteleinek folytatolagos beszedesere es kiadasainak teljesitesere,
valamint meghatarozza az atmeneti gazdalkodas szabalyait.
Reszletes indokolas
Az 1. §-hoz

A rendelet hatalyanak megallapitasa.
A 2. §-hoz

Az atmeneti idoszakban teljesithetd kiadasok felsorolasa.
A 3. §-hoz

A polgarmester felhatalmazasa bevetelek beszedesere es kiadasok teljesitesere,
kotelezettsegvallalasra. Az onkormanyzati tulajdonu gazdasagi tarsasagok atmeneti idoszakban
tortend finanszirozasat es a 2021. evi dontesek alapjan megkotott szerzodesek szerinti
kifizeteseket, az onkormanyzat atmenetileg szabad penzeszkozeinek hasznositasat szabalyozo
rendelkezes.
A 4. §-hoz

A polgarmester felhatalmazasa
kotelezettsegvallalasra.

a

2-3.§-ban

foglalt

kiadasokkal

kapcsolatos

Az 5. §-hoz

A kiadasok keszpenzben torteno kifizeteset szabalyozza.
A 6. §-hoz

Meghatarozza, hogy a rendeletben nem szabalyozott kerdesekben mely jogszabaly alapjan kell
eljami.
A 7. es 8. §-hoz

Hatalyba leptetd es hatalyon kiviil helyezd rendelkezes.
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