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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Képviselő-testület
Az SZMSZ szerint véleményezi:
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Az

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A. A 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
államháztartásról

szóló

2011.

évi

CXCV.

törvény

(továbbiakban:

Áht.)

24.§

(3)

bekezdésében foglaltak szerint a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester
2021. február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében rendeletet alkot a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 1) pontja szerint.
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Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalmazza a polgármestert a helyi
önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek folytatólagos beszedésére és kiadásainak
teljesítésére, valamint meghatározza az átmeneti gazdálkodás szabályait az alábbiak szerint:
- a költségvetési gazdálkodás átmeneti finanszírozásának általános eljárási rendje,
támogatások
részére folyósítandó
intézményei
Önkormányzat
- a Józsefvárosi
utalásának és felhasználásának rendje,
- az Önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaságok finanszírozására, a
megkötött szerződésekből, a képviselő-testületi kötelezettségvállalásokból eredő
fizetési kötelezettségek teljesítése,
- . a központi költségvetésből leutalásra kerülő állami támogatások tovább utalása,
- a felújítási, fejlesztési feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében a
kötelezettségvállalások, kifizetések rendje.
Az Áht. 25. § (2) bekezdésének megfelelően az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben
meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát, mely az új költségvetési rendelet hatályba
lépésének napján megszűnik.
Az Áht. 25. § (4) bekezdése szerint a 2021. évi költségvetési rendeletet az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletben adott felhatalmazás alapján beszedett bevételek és teljesített
kiadások beépítésével kell a Képviselő-testületnek elfogadnia.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása megteremti a jogszabályi kereteket az
önkormányzat átmeneti gazdálkodásához a 2021. évi eredeti költségvetésről szóló rendelet
elfogadásának és hatályba lépésének napjáig tartó időszakban.
B. 2021. évi költségvetést érintő döntések
A több évet érintő kötelezettségvállalásról szóló döntések, így a 2021. évi költségvetés terhére
vállalt előzetes kötelezettségvállalások kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak.
Az alábbiakban felsorolt feladatok ellátását biztosító határozott idejű szerződések lejárnak
2020. december 31. napjával, ezért javaslom a folyamatos feladat ellátás érdekében az alábbi
szerződések újbóli megkötését és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását előzetes
kötelezettségvállalás keretében:
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest VIII. kerület
Horánszky u. 21. játszóudvarát az Önkormányzat bérli a Budapest VIN. kerület
Horánszky u. 19. szám alatti társasháztól évi bruttó 1.674.000 Ft bérleti díjon. A
társasházi közgyűlés a 2019.11.04./2. számú határozatában a bérleti díjat bruttó
2.176.200,- Ft/évre emelte. Javaslom

-

-

a 2021.

évre is megkötni

a bérleti szerződést,

melyre bruttó 2.176.200 Ft összegben szükséges az előzetes kötelezettségvállalásról
szóló döntést meghozni.
az Önkormányzat a Belső Tankerületi Központ részére 7.263.000 Ft támogatást
biztosít a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Ztrt.-től átvett
dolgozók éves cafetéria összegére. Erre a célra a 2021. évben is javaslom biztosítani a
szükséges pénzügyi fedezetet 7.263.000 Ft összegben.
a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetését és a kamerák figyelését a VIII.
kerületi Rendőrkapitányság végzi. Javaslom, hogy az Önkormányzat a kamerarendszer

működtetésre 65.000.000 Ft, a rendőrök túlórájának finanszírozására 50.000.000 Ft, a

-

2021. évben mindösszesen 115.000.000 Ft támogatást
megkötendő támogatási szerződések pénzügyi fedezetére.

biztosítson

a BRFK-val

a pszichiátriai betegek nappali ellátására — mely kötelező önkormányzati feladat határozott időtartamra 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig ellátási

szerződést kötött az Önkormányzat:
s

a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely:
Ft/hó szolgáltatási díjon,

1083 Budapest, Balassa u. 6.), 550.000,-

e

a

Szigony-Útitárs

a Komplex

Pszicho-szociális

Rehabilitációért

Közhasznú

Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü), 300.000,Ft/hó szolgáltatási díjon,
Javaslom, hogy a 2021. évben mindkét szolgáltatóval változatlan szolgáltatási díjjal kerüljön a
szerződés megkötésre, a Moravcsik Alapítvánnyal megkötendő szerződésre bruttó 6.600.000
Ft összegben, a Szigony Közhasznú Nonprofit Kft.-vel megkötendő szerződésre bruttó
3.600.000 Ft összegben biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet.
- Az Önkormányzat a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében támogatást
nyújt — önként vállalt feladatként - a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi
tevékenységet folytató háziorvosoknak; a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti

háziorvosi rendelő esetében recepciós foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó
150.000,- Ft/fő -- járulékai), a 1089 Budapest, Orczy út 31. szám alatti háziorvosi
rendelő esetében liftkezelő foglalkoztatásához 1 fő tekintetében (havi bruttó 170.000,Ft 3 járulék) összegben. Javaslom a szükséges pénzügyi fedezet biztosítását a 2 fő

recepciós foglalkoztatására bruttó, járulékokkal növelt összegben, 4.158.000 Ft-ot, a

liftkezelő foglalkoztatására bruttó, járulékokkal növelt összegben 2.356.200 Ft-ot,

mindösszesen 6.514.200 Ft összegben és a szerződések megkötését a 2021. évre.

- . Az Önkormányzat ingyenes jogi tanácsadást nyújt a kerületi lakosok részére, melynek

éves költsége bruttó 7.620.000 Ft, a szerződés 2020. december 31-én lejár, indokolt a

feladat ellátását 2021-ben is fenntartani változatlan feltételek mellett.
- . Budapest

Főváros

VIII.

kerületének

területén

üzemelő

térfigyelő

rendszer

felújítási munkáinak I. ütemét indokolt megkezdeni, tekintettel az alábbiakra:

szerver

A térfigyelő központot 2014-ben telepítették. 2017-18-ban az üzemelő térfigyelő szoftver
fejlesztésen esett át, és az új igények kiszolgálására két új szerver került beüzemelésre.
Költséghatékonysági okokból a három régi szerver továbbra is üzemben van 30-30-30
kamerával. Ezeknél az eszközöknél általában 5 éves koruk körül kezdenek hibák előfordulni,

ezt az első berendezéseink a tavalyi évvel elérték. Az NVR2
tönkrement,

funkcionalitását

a tartalék

szerver

vette

át.

feltétlenül szükséges a rendszer folyamatos működéséhez.

A

megjelölésű szerver már

szerver

cseréje,

fejlesztése

A térfigyelő rendszer szerver

felújítás I. ütemének várható költségigénye — nettó 6.600.000 Ft--Áfa (bruttó 8.382.000 Ft).
Tekintettel arra, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat

(a továbbiakban: Szabályzat) IX. része szerint a felújításra beszerzési eljárást kell lefolytatni

az eljárás megindításhoz és az annak eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges a

2021. évi előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés.

- . Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli
hálózat felújítási munkáinak megkezdése szintén indokolt. A térfigyelő rendszer jelen

állapotának a kiépítése öt évvel ezelőtt kezdődött meg. Az elmúlt évek videó- és
átvitel technikai fejlődése, valamint a kerület intenzív fejlesztése miatti épített
környezet változása miatt mára az adatátviteli hálózat felújításra és fejlesztésre szorul.

A kamera

rendszer

folyamatos

üzemszerű

működését

biztosításának

érdekében javasolt

felújítás várható költségigénye — nettó 7.800.000 Ftt-Áfa (bruttó 9.906.000 Ft) , melyre a
Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban:
Szabályzat) IX. része szerinti beszerzési eljárás kell! lefolytatni, az eljárás megindításhoz és az
annak
eredményeként
megkötendő
szerződéshez
szükséges
a 2021.
évi . előzetes

zs

S

kötelezettségvállalásról szóló döntés.

75

-

Az Önkormányzat 2020. évi beszámolójának összeállításához, az Önkormányzat
tárgyévi
költségvetésének-tervezéséhez,
évközi
módosításokboz,
adatszolgáltatásokhoz, gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok
ellátása során felvetődő szakmai kérdésekhez tanácsadói tevékenység ellátására nettó
1.574.803 FttÁfa (bruttó 2.000.000 Ft) összegben javaslom tanácsadói szerződés
megkötését a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály munkájának segítése érdekében.
A
pénzügyi
fedezet
biztosításához
szükséges
a
2021.
évi
előzetes
kötelezettségvállalásról szóló döntés.

-

A Polgármesteri Hivatal 2020. február 1. napjától 2020. december 31. napjáig
megbízási szerződést kötött adótanácsadói feladatok ellátására. Javaslom, hogy a
szerződés a 2021. évben változatlan megbízási díjjal kerüljön megkötésre, melyre havi

200.000 Ft-HÁfa, éves szinten 2.400.000 FttÁfa (bruttó 3.048.000 Ft) összegben
szükséges biztosítani a pénzügyi fedezetet a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

-

Az

Önkormányzat

2020. július 8. napjától 2020.

december

31. napjáig megbízási

szerződést kötött közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására. Javaslom, hogy a

szerződés a 2021. évben változatlan megbízási díjjal kerüljön megkötésre, melyre havi
bruttó 750.000 Ft, éves szinten bruttó 9.000.000 Ft összegben szükséges biztosítani a
pénzügyi fedezetet.
-

H.

A 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet szerint a gazdasági
társaságokkal kötött 2020. évi közszolgáltatási szerződés alapján az átmeneti
időszakban a 2020. évi eredeti előirányzat 1/12 részét lehet átutalni a gazdasági
társaságok részére. ezért szükséges a szerződések módosítása.
A beterjesztés indoka

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ 3)
bekezdésében foglaltak szerint a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester
2021. február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
Tekintettel arra, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete idén nem alkotja meg
a 2021. évi költségvetési rendeletét, ezért az átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotása
indokolt.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalmazza a polgármestert a helyi
önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek folytatólagos beszedésére és kiadásainak
teljesítésére, valamint meghatározza az átmeneti gazdálkodás szabályait.
A folyamatos feladatellátás érdekében a 2021. évi költségvetés
kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testület jogosult dönteni,

terhére javasolt

előzetes

HI. A döntés célja, pénzügyi hatása
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása megteremti a jogszabályi kereteket
az önkormányzat átmeneti gazdálkodásához a 2021. évi eredeti költségvetésről szóló rendelet
elfogadásának és hatályba lépésének napjáig tartó időszakban.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettel biztosítható a folyamatos működés, a likviditás,
a vállalt kötelezettségek teljesítése a 2020. évi költségvetésben tervezett előirányzatok
időarányos mértékében.
A 2021. évi költségvetés terhére javasolt kötelezettségvállalások fedezetét az Önkormányzat

működési bevételei biztosítják.
IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 25. § (1) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja alapján hozza meg. Az Mötv. 46.

§-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a rendelet elfogadásához az Mötv.
50. §-a alapján, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti

és

Működési

Szabályzatáról

szóló

36/2014.

(XI.06.)

önkormányzati

rendelet

bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített többség szükséges.

30.

§ (2)

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a

települési

gyakorolja.

önkormányzat

képviselő-testületének

feladat-

és

hatáskörét

a polgármester

A fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelettervezet és
határozati javaslat elfogadását.
Melléklet: Budapest Főváros

gazdálkodásról szóló

VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

..../2021. (...... ) önkormányzati rendelet tervezet

2021. évi átmeneti

Rendeletalkotás!
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja Budapest Főváros VII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi átmeneti

gazdálkodásról szóló

..../2021. (...... ) önkormányzati rendeletet.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.
Határozati javaslat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a) a Józsefvárosi

Egyesített

Bölcsődék

Játékvár

Bölcsőde

Budapest

VIII.

kerület

Horánszky u. 21. játszóudvarának bérleti díját — mely kötelező feladat - 2021. január

1. - 2021. december 31. időszakra évente bruttó 2.176.000 Ft-ban határozza meg,
melyre biztosítja az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a szükséges pénzügyi
fedezetet. Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a bérleti szerződés aláírására.

b) a 2021. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére 65.000.000 Ft, a
túl szolgálat finanszírozására 50.000.000 Ft, — mely kötelező feladat - mindösszesen
115.000.000 Ft támogatást biztosít és felkéri a polgármestert a Budapesti Rendőrfőkapitánysággal a támogatási szerződés megkötésére.

a pszichiátriai betegek nappali ellátására - kötelező önkormányzati feladatként határozott időtartamra 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig ellátási
szerződést köt és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására:
a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje
alatt 550.000,- Ft/hó, mindösszesen a 2021. évben bruttó 6.600.000 Ft szolgáltatási
díjat biztosít,
- a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü), melynek ideje
alatt 300.000,- Ft/hó, mindösszesen a 2021. évben bruttó 3.600.000 Ft szolgáltatási
díjat biztosít.
a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodeli
fő recepciós foglalkoztatására 4.158.000
Ft, mindösszesen 6.514.200 Ft összegben
területi ellátási kötelezettséggel orvosi
alábbiak szerint és felkéri a polgármestert

keretében támogatást nyújt a 2021. évben 2
Ft, a liftkezelő foglalkoztatására 2.356.200
— önként vállalt feladatként - a kerületben
tevékenységet folytató háziorvosoknak az
a szerződések megkötésére:

a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziorvosi rendelő esetében recepciós
foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 150.000,- Ft/fő -- járulékai) 12
hónapra 2021. január 1. napjától - 2021. december 31. napjáig 4.158.000 Ft támogatást
nyújt a Dobó Katalin Családorvosi Betéti Társaságnak (székhely: 1125 Budapest, Diós
árok 16.3. ép.fszt.4., cégjegyzékszám: 01 06 619679, adószám: 29114346-1-43,
képviseli: Dr. Dobó Katalin), és a MONKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaságnak (székhely: 2143 Kistarcsa, Kápolna u. 44/a., cégjegyzékszám: 13 06
055101, adószám: 28421467-2-13, képviseli: Dr. Lázár László) egyenlő arányban,

g a 1089 Budapest, Orczy út 31. szám alatti háziorvosi rendelő esetében lifikezelő

foglalkoztatásához I fő tekintetében (havi 170.000,- Ft - járulék) 12 hónapra 2021.
január 1. napjától - 2021. december 31. napjáig 2 356.200 Ft támogatást nyújt a HÉRA — MEDICA Háziorvosi Szolgáltató Kiemelkedő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságnak (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 31.1.em., cégjegyzékszám: 01 09
917950, adószám: 18158036-1-42, képviseli: Dr. Héczey András),
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a Belső Tankerületi Központ részére a 2021. évben 7.263.000 Ft támogatást
biztosít a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett
dolgozók éves cafetéria összegére. Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
a kerületi lakosság részére 2021-ban ingyenes jogi tanácsadást biztosít önként vállalt
feladatként, melyre előzetesen kötelezettséget vállal 7.620.000 Ft összegben. Felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
a térfigyelő rendszer szerver felújítás I. ütemére az Önkormányzat 2021. évi
költségvetésében nettó 6.600.000 FtrÁfa (bruttó 8.382.000 Ft) összegben pénzügyi
fedezetet biztosít. Felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására és az
annak eredményeként megkötendő szerződés megkötésére.

4.

a Budapest Főváros VIH. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer
adatátviteli hálózat felújítási munkáira az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében

nettó 7.800.000 FttÁfa (bruttó 9.906.000 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít.
Felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására és az annak eredményeként
megkötendő szerződés megkötésére.

5.

pénzügyi-számviteli tanácsadói tevékenység ellátására az Önkormányzat 2021. évi
költségvetésében nettó 1.574.803 Ftt-Áfa (bruttó 2.000.000 Ft) összegben pénzügyi
fedezetet biztosít. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

6.

az adótanácsadói feladatok ellátására az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a
Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezetten nettó 2.400.000 FttÁfa (bruttó
3.048.000 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít. Felkéri a jegyzőt a szerződés
aláírására.

7.

közbeszerzési
tanácsadói
feladatok
ellátására
az Önkormányzat
2021.
évi
költségvetésében bruttó 9.000.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít. Felkéri a

polgármestert a szerződés aláírására.

8.

felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-7. pontjaiban foglaltakat az Önkormányzat
2021. évi és azt követő évek költségvetésének készítésénél vegye figyelembe.

9.

a Józsefvárosi
Gazdálkodási
Központ
Zrt.-vel kötött Éves Közszolgáltatási
Szerződéseket, valamint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel és a RÉV8
Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződéseket az átmeneti gazdálkodás idejére, azaz
2021. február 28. napjáig meghosszabbítja, oly módon, hogy a január és február havi
kompenzáció összege a 2020. évi eredeti/módosított előirányzat 1/12-ed része. Felkéri
a polgármestert a szerződés módosítások aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-7 pont esetében 2020. december 17., 8. pont esetében az önkormányzat
2021. évi, és azt követő tárgyévi költségvetések jóváhagyása; 9 . pont esetében a
szerződéskötés ideje: 2021. január 10.,

A döntés végrehajtását végző szervezeti
Ügyosztály, — Gazdálkodási
Ügyosztály,
Polgármesteri
Kabinet, Jegyzői Kabinet,
szervek, gazdasági társaságok

egység: Költségvetési
Humánszolgáltatási
Közterület-Felügyelet,

Budapest, 2020. december 10.

"Pikó András
polgármester
Törvényességi ellenőrzés:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet ;

jegyző

és

Pénzügyi
Ügyosztály,
költségvetési

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
sses/ 2020. (...... ) önkormányzati rendelete
a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhely-

zet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a

helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)

bekezdés I pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya

1.§
(1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat gaz-

dálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) A rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodására,

az önkormányzati feladatok és az Önkormányzat gazdasági társaságai finanszírozására kell
alkalmazni.

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

2.§
(1) Az átmeneti időszakban teljesíthetők:
a) az önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges kiadások;
b) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben előírt teljesítményértékelésén alapuló illetmény-eltérítéssel összefüggő személyi juttatások kiadásai;
c) a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott szervezeti felépítésének megfelelő bérstruktúra és
engedélyezett álláshely szám szerinti illetmények kifizetései;

d) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és az önkormányzati költségvetési szervek dol-

gozói részére indokolt esetben illetmény-előleg kifizetése;
€) a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező
előíráson alapuló fizetési kötelezettségek;
f a jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felújítási és fejlesztési feladatokhoz
kapcsolódó kiadások a 2020. évi előirányzat-maradványok erejéig;
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g) a működés biztonságához szükséges és indokolt felhalmozási kiadások;
h) a szociális ellátás keretében indokolt pénzbeli ellátások, a rendszeres segélyezési feladatok, indokolt eseti segélyezések, helyi támogatások a 2020. évi eredeti költségvetés
szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított előirányzatának időarányos

mértékéig.

i) az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett költségvetési létszámkerete szerinti munkabérek, illetmények kifizetései, azok 2020. december 31-én hatályos megállapítása szerint.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei — a személyi juttatások kivételével — a kiadásokat legfeljebb az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintezett 2020. évi költségvetés
módosított előirányzatának időarányos mértékéig teljesíthetik.

3.§
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a) az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje és kiadásait teljesítse;
b) a 2020. évi maradványt érintő áthúzódó szállítói kifizetéseket teljesítse;
c) indokolt esetben az átmeneti időszakban kötelezettséget — a 2. § (1) bekezdésében - foglaltakon túlmenően — összesen 100.000.000 Ft értékig vállaljon. Ezen összeg fölött a
polgármester a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhat kötelezettséget;
d) a 2020. évi megállapodásban foglalt feladatok finanszírozása érdekében, az önkormányzat és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közötti, 2021. évre szóló megállapodás
megkötéséig, legfeljebb a 2020. évi megállapodásban biztosított eredeti előirányzatok
időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt-t;

€) a 2020. évi megállapodásban foglalt feladatok finanszírozása érdekében, az önkormányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közötti, 2021. évre szóló megállapodás megkötéséig, legfeljebb a 2020. évi megállapodásban biztosított eredeti előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt-t;
f) a 2020. évi megállapodásban foglalt feladatok finanszírozása érdekében, az önkormányzat és a Rév8 Zrt. közötti, 2021. évre szóló megállapodás megkötéséig, legfeljebb a
2020. évi megállapodásban biztosított eredeti előirányzatok időarányos mértékének
megfelelően finanszírozza a Rév8 Zrt-t;

g) átutalja a 2020. évi döntések alapján megkötött szerződések szerinti ellenértéket és támogatást;
h) az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit bankbetétbe, tőke- és hozamgarantált hazai állampapírokba, fektesse be. Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése,
valamint a befektetések megszüntetése esetén a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet
rendelkezései szerint kell eljárni.

4.§
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2-3.§-ban foglalt kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra.

3
A köztisztviselői illetményalap

5.§
(1) — A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a 2021. évre 52.000 Ft-ban állapítja meg.

Vegyes rendelkezések

6.§
(1) — A kiadások készpénzben történő teljesítésére a (2)-(4) bekezdésben szabályozott
esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában
meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének
követelményére.
(2) A személyi jellegű kiadások körében:
a) a K1101. rovaton elszámolt közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítések,
b) a K110. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett költségtérítések
(közlekedési és egyéb költségtérítések),
c) a KI113. rovaton elszámolt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, segélyek, támogatások,
d) a K12. rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások
(a 100 ezer Ft értékhatárig),
€) a K1i1. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez

kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetőek a
kiadások készpénzben,

f) a K48 ellátottak pénzbeli juttatásai.
(3) A dologi kiadások körében:

a) a K31. rovaton elszámolt készletbeszerzések (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok),
b) a K34. rovaton elszámolt reklám- és propaganda kiadások,

c) a K33. rovaton elszámolt szolgáltatási kiadások (karbantartás és kisjavítás, szakmai

tevékenységet segítő egyéb szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,

d) a K34. rovaton elszámolt kiküldetések dologi kiadásai,
e) a K355. rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások
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f) az a)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési
célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások
esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben.

(4) A felhalmozási kiadások körében:
a) a Kő. rovaton elszámolt kis értékű (maximum

100 ezer Ft egyedi értékhatárig) tárgyi

eszközök beszerzése,

b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67. beruházási
célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások
esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben.
(5) A (2)-((4) bekezdés szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben.

Záró rendelkezések

7.§
Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, rendelkezései a tárgyévi költségvetési
rendelet hatályba lépésének napjáig hatályosak.

Budapest, 2020. december ,,..".

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet

jegyző

Pikó András

polgármester

5
INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)

bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2021. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

A rendelet a 2021. év átmeneti — a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkor-

mányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó — időszak finanszírozására

és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást, figyelemmel az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában a helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodására
előírtakra is. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalmazza a polgármestert a
helyi önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek folytatólagos beszedésére és kia-

dásainak teljesítésére, valamint meghatározza az átmeneti gazdálkodás szabályait.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályának megállapítása.
A 2. §-hoz

Az átmeneti időszakban teljesíthető kiadások felsorolása.
A 3. §-hoz
A polgármester felhatalmazása bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére, kötelezett-

ségvállalásra. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átmeneti időszakban történő finanszírozását és a 2020. évi döntések alapján megkötött szerződések szerinti kifizetéseket, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítását szabályozó
rendelkezés.

A 4. §-hoz
A polgármester felhatalmazása a 2-3.§-ban foglalt kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra

Az 5. §-hoz

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának és ennek figyelembe vételével
a köztisztviselők illetményének megállapítása.
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A 6. §-hoz
A kiadások készpénzben történő kifizetését szabályozza.

A 7. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.

HATÁSVIZSGÁLATI

LAP

- Előzetes hatásvizsgálat —
a Budapest Főváros Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének a 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének
azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás
várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az

alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet megteremti a jogszabályi kereteket az önkormányzat átmeneti gazdálkodásához a
2021. évi eredeti költségvetésről szóló rendelet elfogadásának és hatályba lépésének napjáig

tartó periódusban.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Az átmeneti gazdálkodás szabályainak rögzítésével szabályozza a 2021. évi költségvetés
elfogadásáig a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését.

II. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE,
ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A rendelet megalkotása

az Önkormányzat

A JOGALKOTÁS

2021. évi költségvetése elfogadásáig terjedő

időszakban történő, zavartalan gazdálkodásának biztosítása miatt indokolt. Elmaradása
esetén - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (3) bekezdésében foglaltak

szerint - a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és

az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI,
TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítottak.

