
191/2022. (VI. 23.) 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

191/2022. (VI. 23.) számú határozata 

 

a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos többletkiadásról szóló döntés 

meghozataláról 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. többletfedezetet biztosít a Somogyi Béla utca felújításának pénzügyi fedezetére 

15.748.031 +Áfa, bruttó 20.000.000 Ft összegben a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022 

(II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet ”Felhalmozási célú szabad maradvány” 

céltartalék terhére; 

2.  felkéri a polgármestert az 1. határozati pont szerinti előirányzat emeléséhez szükséges 

átcsoportosításra, valamint az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 

24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére; 

3. a)  

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 

7. sz. mellékletének 1.1.1. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását 

az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és az előterjesztés 4. sz. melléklete 

szerinti tartalommal, a Budapest Főváros Önkormányzatával és a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2021. november 23. 

napján kötött megállapodás 1. számú – módosítására irányuló megállapodást köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására; 

b) 

felkéri a polgármestert tájékoztassa és tegye meg a szükséges intézkedéseket Budapest 

Főváros Önkormányzatánál, annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat részben 

vagy teljes egészében kompenzálja a Józsefvárosi Önkormányzatot a Somogyi Béla utca 

felújításával kapcsolatban. 

4. a 637/2021. (XI.18.) számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„1. a Somogyi Béla utca felújításának pénzügyi fedezetét bruttó 240.162.093 Ft összegben 

biztosítja. 

a) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében bruttó 239.839.005 Ft fedezetet 

biztosít az alábbiak szerint: 

- nettó 186.560.010 Ft felújítási költség, 

- a felújítást terhelő fordított ÁFA fizetési kötelezettség 50.371.203 Ft, 

- műszaki ellenőri díj 2.289.600 Ft + ÁFA (bruttó 2.907.792 Ft). 

b) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Somogyi Béla utca felújításának 

műszaki ellenőri díjára 254.400 Ft + ÁFA (bruttó 323.088 Ft) összegű fedezetet 

biztosít.” 



Felelős: polgármester 

Határidő: a 2. pont esetében az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet soron következő módosítása; a 3. pont esetében 2022. július 20. 


