A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2011. december 22.

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
72 /2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1. §

(1)
A képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. január 1-től az
önkormányzatot a hatályban lévő jogszabályok, határozatok, szerződések, megállapodások
alapján megillető bevételeket beszedje és az esedékes kiadásokat, az e rendeletben foglaltak
szerint teljesítse.
(2)
A polgármester jogosult a jogerős bírósági, ellenőrző szervek határozatok, ítéletek
szerinti kötelezettségek teljesítésére, azzal, hogy a 2012. évi költségvetés elfogadásával
egyidejűleg ezekről a kifizetésekről beszámol.
(3)
Az önkormányzati finanszírozású költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal, az
önkormányzati tulajdonú a gazdasági társaságok zavartalan működésének biztosítása
érdekében a 2012. évi költségvetés elfogadásáig havonként az alábbi költségvetési
teljesítésekre jogosultak:
a)
összességében a személyi juttatásokra és járulékaira, ezen belül a rendszeres személyi
juttatásokra, munkavégzéshez kapcsolódó túlórákra, helyettesítésekre, költségtérítésekre, a
cafetérián belül kizárólag a BKV bérletre, valamint az egyéb érvényes munkaszerződésekben
foglaltakra vonatkozóan a szabályzatok és a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint.
b)
a képviselők, bizottsági tagok díjazására, juttatásaira a külön önkormányzati
rendeletben szabályozottak szerint.
c)
összességében a dologi kiadásokra a 2011. évi módosított előirányzat 2010. évi
pénzmaradvánnyal, a pályázati pénzeszközökkel és az egyszeri feladatokra biztosított
előirányzattal csökkentett összeg 90%-ának 1/12 részére, a 2011. évben vállalt 2012. évi
költségvetést érintő új feladatok finanszírozását is beleértve, mely alól kivétel a Közterületfelügyelet és a Városüzemeltetési Szolgálat.
d)
a Közterület-felügyelet dologi kiadásaira a 2011. évi többszöri feladatváltozásai
(térfigyelő-kamerarendszer, parkolási övezet bővítése) figyelembevételével - a 2011. évi
módosított előirányzat 2010. évi pénzmaradvánnyal, valamint a 2011. évben egyszeri
feladatokra, beszerzésekre biztosított előirányzattal csökkentett összeg 80%-ának 1/12 részére,
továbbá a térfigyelő-kamerarendszer működtetésére a BRFK-val kötött szerződésben foglaltak
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alapján a támogatásértékű működési kiadásra,továbbá az Újbudai Önkormányzattal kötött
megállapodásban foglalt feladatokra.
e) a Városüzemeltetési Szolgálat dologi kiadásaira - a park, az út, játszóterek karbantartási,
lámpázási feladatokon kívül - havi 15.000,0 e Ft-ra jogosult.
f)
összességében a 11601 és a 11602 cím dologi kiadásaira a 2011. évi módosított
előirányzat 2010. évi pénzmaradvánnyal csökkentett összegének 1/12 részére, kivéve az
oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartását, a bontást, a kéménykarbantartást, a
vízóraszerelést, a kaputelefon kiépítést, a társasházi állapot felmérést.
g)
a Kisfalu Kft és RÉV8 Zrt. gazdasági társaságok díjtételeire maximum a 2011. év
végén érvényes szerződésekben meghatározott összegekre.
2. §

(1)
A Józsefvárosi Gyermekekért Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. működési
költségére 2012. évi támogatási előlegként jogosult a 2011. évi 73.600,0 e Ft összeget
tartalmazó támogatási szerződés melléklete szerinti összegben és ütemben.
(2)
A Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. önkormányzati
támogatásként 2012. január-február hónapra egyösszegű utalással a 10.300 e Ft-ra jogosult a
2012. évi állami támogatás összegének az önkormányzat számláján történő jóváírását követő 5
napon belül, a 2011. évi 77.000,0 e Ft összeget tartalmazó támogatási összeg 80%-ának
figyelembevételével.
(3)
A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a 2011. évi
támogatási összeg figyelembevételével 2012. január hónapra 11.000,0 e Ft-ra, február hónapra
10.000,0 e Ft-ra jogosult.
(4)
A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. figyelembe véve a 2011. évi feladatok
változásait 2012. január-február hónapban havonta 8.180,0 e Ft-ra jogosult.
(5)
A polgármester jogosult havonta a társadalmi, szociálpolitikai juttatások állami
költségvetésből finanszírozott segélyekhez az önrész 100%-ban, a többi segélyekhez a 2011.
évi módosított előirányzat 2010. évi pénzmaradvánnyal csökkentett összeg 90%-ának az 1/12
részének biztosítására.
(6)
A polgármester jogosult a 2010.-2011. évben költségvetési fedezettel rendelkező
benyújtott és nyertes pályázatok megvalósításához a pályázati önrészek biztosításához a
költségvetés terhére, valamint a pályázati pénzeszköz megelőlegezéséhez az átmenetileg
szabad pénzeszköz terhére.
(7)
A polgármester jogosult a 2012. évi költségvetési koncepcióban meghatározott
polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági keretek éves összege 90%-ának 1/12 részét havonta
történő biztosítására. Az összeg a tisztség ellátásához, a bizottság munkájához, a döntéshozatal
elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenységek díjazására, a tisztségviselők
munkamegosztásához kapcsolódó területek egyéb költségeire használható fel.
(8)
A polgármester – összeghatártól függetlenül - jogosult a LÉLEK-program pénzbeli
adományainak befogadására és annak a program szerinti felhasználására.
(9)
A polgármester jogosult a fennálló hitelszerződésekben, kölcsön szerződésekben,
váltó szerződésben foglalt esedékes törlesztő részletek és kamatok teljesítéséhez szükséges
fedezet biztosítására.
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(10)
E rendelet hatálya alatt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére az
önkormányzat 2011. évi költségvetés szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. § (6)-(8)
bekezdésében és a 8. § (9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
3. §

(1)
A polgármester jogosult a 2011. évben vállalt és 2012. évre áthúzódó működési
kiadási kötelezettségekhez a fedezet biztosítására a 2011. évi pénzmaradvány terhére.
(2)
A polgármester jogosult a 2012. évre előző évekről áthúzódó felhalmozási, felújítási
kötelezettség vállalásokhoz, a felújítási-felhalmozási célú pénzeszköz átadásához, kölcsönök
teljesítéséhez az adott jogcímen keletkezett 2011. évi pénzmaradvány erejéig a fedezet
biztosítására.
(3)
A polgármester jogosult a társasházi pályázati felújítási támogatási
kötelezettségvállalásokra a 2011. évi pénzmaradvány erejéig az átmeneti gazdálkodás
időszakában a fedezet biztosítására. A polgármester az átmeneti gazdálkodás időszakában
benyújtott társasházi pályázatok esetében kizárólag a gázszolgáltatásból kizárt, valamint az
azonnali végrehajtást igénylő, életveszélyt megállapító határozattal rendelkező társasházak
részére a 2011 évi pénzmaradvány erejéig jogosult biztosítani a fedezetet, ennek hiányában az
átmeneti gazdálkodás időszakában a 2012. évi költségvetés terhére maximum 5.000 e Ft
erejéig.
(4)
A polgármester jogosult a 2011. évi módosított költségvetésben szereplő projektek
megvalósulásához az elfogadott tervek, szerződések alapján a fedezet saját forrásból és a
hitelszerződés alapján hitel lehívásával történő biztosítására.
(5)
A polgármester jogosult szükség esetén az intézmények és az önkormányzati
lakóházak gázhálózatának felújítására a 2012. évi költségvetés terhére maximum 3.000 e Ft-ig,
az intézmények és az önkormányzati lakóházak életveszély elhárítására maximum 5.000 e Ftig a fedezet biztosítására.
(6)
A polgármester jogosult a 2011. évről áthúzódó működési, felhalmozási
kötelezettségvállalások 2012. évi teljesítése esetén az áfa emelkedésből eredő kiadási
többletek biztosítására.
(7)
A folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban megjelölt feladatokra kötelezettség
vállalható.
(8)
A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt a 2012. évi költségvetés és a 2011.
évi szabad pénzmaradvány terhére új feladat, kötelezettség kizárólag a képviselő–testület
döntésével vállalható.

4. §

(1)
A kisebbségi önkormányzatok részére önkormányzatonként az állami támogatás a
Polgármesteri Hivatal számláján történő jóváírását követő 3 napon belül kerül biztosításra.
(2)
A kisebbségi önkormányzatok működésük biztosítása érdekében a 2011. évi
pénzmaradvány felhasználására jogosultak.
(3)
A kisebbségi önkormányzatok részére önkormányzatonként - az együttműködési
megállapodásban foglaltak szerint - az önkormányzati támogatás összegének 1/12 része
utalható havonta. A támogatást tárgyhó 05. napjáig kell az érintett bankszámlájára átutalni.
(4)
A kisebbségi önkormányzatok működtetéséhez, épületfenntartásához a 2011. évi
eredeti előirányzat időarányos összegének 80%-ára jogosultak.
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5.§

E rendeletben nem szabályozott valamennyi, a 2012. évi költségvetést érintő gazdálkodási
ügyben a képviselő-testület egyedileg dönt.

6.§

(1)
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 1-től a
2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011.(II.21.) önkormányzati
rendelet 5. § (3)-(6), (8)-(10), (13)-(14), (16)-(18), (20)-(23) bekezdése, a 6.-7. §, a 11.
§ és a 13.§-ban, 14.§ (5)-( 7) foglaltak a 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadásáig hatályban maradnak.

Budapest, 2011. december ……

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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