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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
    Az SZMSZ szerint véleményezi: - 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2020. (II.28.) 

önkormányzati rendeletében alkotta meg a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

2020. évi költségvetését, melyet többször módosított. 

A hatályban lévő költségvetési rendelet 11604 kiadási címén szerepelnek a VEKOP-6.2.1-15-2016- 

00013 azonosító számú Magdolna-Orezy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című 
projekttel kapcsolatos kiadások működési és felhalomázási jellegű előirányzatai. 

Képzések motivációs csomag (FP2) eredeti előirányzatán a működési kiadások - dologi kiadások 

(önerő) besoroláson 20.000€eFt, mely fedezetet a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 91/2018. (XI. 29.) számú határozatában biztosította. 

Az FPI program segíti elő az akcióterületen és környékén élő érintettek megkeresését és 100 fő 

bevonását és mentorálását az OKJ képzésbe. A motivációs csomagok célja, hogy az FP2 programban 

az OKJ képzésben résztvevő lakosokat motiválja arra, hogy sikeresen végezzék el a képzést és tartósan 

helyezkedjenek el a munkaerőpiacon. A képzés költségeit és képzéshez kapcsolódó motivációs 
csomag finanszírozása az FP2 programhoz tartozik. 
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A motivációs csomagok bútorok és műszaki cikkek beszerzését jelenti, mely eszközök szállítására 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen fog az Önkormányzat szerződést kötni. A közbeszerzési 

eljárás megindításáról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 153/2020 (X.26.) ülésén döntött. Az 

eszközöket Önkormányzatunk szerzi be saját forrásból, tulajdonjoga és fenntartási kötelezettsége is rá 
száll. Az eszközöket a motiválandó családok használatba veszik, azonban működésüket használati 

szerződésben meghatározott ideig fent kell tartaniuk, azokat nem értékesíthetik. 

Mivel az eszközök az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, így azt az Önkormányzat könyveiben kell 

kimutatni. Ez esetben a kiadás minősítése nem lehet működési, az előirányzatot a felhalmozási 

kiadások — beruházások (önerő) soron kell szerepeltetni. 

II. A beterjesztés indoka 

A képzési programok megvalósulásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő 

szállítási szerződés (adásvételi keretmegállapodás) fedezet igazolásához és teljesítés könyveléséhez 

technikai jellegű átcsoportosítás szükséges, aminek tárgyában a döntés meghozatala a Képviselő- 

testület hatásköre. 

I. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A döntés célja, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésében 11604 kiadási címen szereplő , Képzések motivációs csomag (FP2)" eredeti 

előirányzatát átcsoportosítsa a felhalmozási kiadások — beruházások (önerő) előirányzatra a közbeszerzési 

eljárás eredményeképpen kötendő szállítási szerződés (adásvételi keretmegállapodás) tartalmának 

megfelelően ezzel lehetővé téve a pénzügyi fedezet biztosítását. 
Az Önkormányzat költségvetésének főösszege nem változik, tekintettel arra, hogy a működési és 

felhalmozási kiadások közötti átcsoportosításra vonatkozik a döntés. 

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (II.28.) 

önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő- 

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján a Képviselő- 

testület döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a 

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CovV-2 

koronavírus világjárvány 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, így a döntés 

meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fenti rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, amelyet külön íven hoz meg. 

Mellékletek: 

 



Határozati javaslat 

Budapest Főváros VII kerület Józsefváros Képviselő-testületének ..../2020. (XII. ....) számú 

határozata 

a Budapest Főváros VII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (II.28.) 

önkormányzati rendelet alapján megalkotott 2020. évi költségvetés 11604 kiadási címén 

szereplő, a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 

Programhoz kapcsolódó , Képzések motivációs csomag (FP2)" előirányzatának átsorolásáról 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről 

szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 11604 kiadási címén szereplő, Budapest- 

Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó 
, Képzések motivációs csomag (FP2)y" 20.000 e forint működési kiadások - dologi kiadások 

(önerő) előirányzatát felhalmozási kiadások — beruházások (önerő) előirányzatra csoportosítja 

át; 

a határozat 1. pontja szerinti átcsoportosítást átvezeti az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésről szóló 8/2020. ((AI.28.) önkormányzati rendelet soron következő 
módosításában. 

Felelős: polgármester 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Rév8 Zrt. 

Budapest, 2020. november 30. 

Sárkány Csilla s.k. 
vezérigazgató


