10/2004. (II.25.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 
2004. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól*
A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a
Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló CXVI. törvény, a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban az
Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban az Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször
módosított 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet (a továbbiakban a Kr.) felhatalmazása
alapján a 2004. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól a következő rendeletet
alkotja meg:

I. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA
kiterjed: a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat alapítású önállóan és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervekre, az Önkormányzat által alapított gazdasági szervezetekre,
közhasznú társaságokra, valamint a kisebbségi önkormányzatokra.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A képviselő-testület a költségvetés címrendjét e rendelet 14-61. számú melléklete alapján
határozza meg.



HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 25/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018.
OKTÓBER 12-TŐL
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 26/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018.
OKTÓBER 12-TŐL
Rendelkezései beépítve a 60/2003.(XII.01.) ök. sz. rendelet, valamint a 30/2001.(X.26.) ök. sz. rendelet
rendelkezéseibe. Egységes szerkezetben a 23/2004.(V.15.) ök. sz. rendeletben foglaltakkal.
*
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III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSRŐL
1. §. (1) A képviselő-testület a Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban az Önkormányzat)
2004. évi költségvetés
a.) bevételi előirányzatát: 16.209.147 e Ft-ban, azaz Tizenhatmilliárd Kettőszázkilencnmillió – Egyszáznegyvenhétezer forintban állapítja meg.
b.) kiadási előirányzatát: 18.038.281 e Ft-ban, azaz TizennyolcmilliárdHarmincnyolcmillió – Kettőszáznyolcvanegyezer forintban állapítja meg.
c.) hiányát 1.829.134 e Ft-ban, azaz Egymilliárd – Nyolcszázhuszonkilencmillió –
Egyszázharmincnégyezer forintban állapítja meg.

2. § (1) Az Önkormányzat 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatait - működés, felújítás,
felhalmozás a költségvetés szerkezetére vonatkozó előírásoknak megfelelően e rendelet alábbi
mellékletei tartalmazzák:


























1. sz. a Józsefvárosi Önkormányzat 2004.évi előirányzatainak mérlege,
2. sz. a Józsefvárosi Önkormányzat 2004. évi bevételi előirányzatai kerületi szinten,
3. sz. a Józsefvárosi Önkormányzat 2004. évi kiadási előirányzatai kerületi szinten.
4.sz.a Józsefvárosi Önkormányzat 2004. évi működési tartalékainak előirányzata, mely a
zárolt előirányzatokat és a hatásköröket is tartalmazza,
5. sz. a Józsefvárosi Önkormányzat 2004.évi felhalmozási és felújítási céltartalékainak
előirányzata, mely a zárolt előirányzatokat és a hatásköröket is tartalmazza,
6. sz. a Józsefvárosi Önkormányzat 2004. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak
feladatonkénti címjegyzéke, mely tartartalmazza a zárolt előirányzatokat,
7. sz. a Józsefvárosi Önkormányzat 2004.évi felújítási kiadási előirányzatinak feladatonkénti
felújítási címjegyzéke, mely tartalmazza a zárolt előirányzatokat,
8.sz. Corvin- Szigony Projekt 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
9.sz. RÉV 8RT megbízásból végezett feladatok 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
10. sz. Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. megbízásból végezett feladatok 2004. évi bevételi és
kiadási előirányzatai
11. sz. Kisfalu Kft megbízásból végzett feladatainak 2004. évi kiadási előirányzatai
12. sz. a Józsefvárosi Önkormányzat 2004. évi engedélyezett álláshelyei intézményenként,
13. sz. az Intézmények 2004. évi céljellegű előirányzati
14. sz. a Józsefvárosi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése,
15. sz. a Józsefvárosi Román Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése,
16. sz. a Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése,
17. sz. a Józsefvárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése,
18. sz. a Józsefvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése,
19. sz. a Józsefvárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése,
20. sz. a Józsefvárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése,
21. sz. a Józsefvárosi Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése,
22. sz. a Józsefvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése,
23. sz. Józsefvárosi Német Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése,
24. sz. Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2004. évi bevételi és kiadási
előirányzatai,
25. sz. a Józsefvárosi Önkormányzat Roma Szolgálat 2004.évi bevételi és kiadási
előirányzatai,
(részben önállóan gazdálkodó intézmény)
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26. sz. a Józsefvárosi Önkormányzat Teleki téri Piac 2004. évi bevételi és kiadási
előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
27. sz. a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 2004.évi bevételi és kiadási előirányzati,
(önállóan gazdálkodó intézmény)
28. sz. a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal 2004. évi bevételi és kiadási
előirányzatai (önállóan gazdálkodó intézmény)
29. sz. a Józsefvárosi Őszirózsa Gondozó Szolgálat 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
30. sz. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
31. sz. a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
(részben önállóan gazdálkodó intézmény)
32. sz. a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
33. sz. a Józsefvárosi Szociális Foglalkoztató 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( önállóan gazdálkodó intézmény)
34.sz. a Józsefvárosi TÁ-TI-KA Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( önállóan gazdálkodó intézmény)
35. sz. a Józsefvárosi Gyermek -Virág (Baross u.93/111.) Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási
előirányzatai ( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
36. sz. a Józsefvárosi Kincskereső (Bláthy Ottó u.35.) Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási
előirányzatai ( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
37. sz. a Józsefvárosi Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
38. sz. a Józsefvárosi Tolnai Lajos u. 19. Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
39. sz. a Józsefvárosi Csobánc u. 5. Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
40. sz. a Józsefvárosi Napsugár Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
41. sz. a Józsefvárosi Százszorszép Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
42. sz. a Józsefvárosi Szivárvány Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
43. sz. a Józsefvárosi Hétszínvirág Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
44. sz. a Józsefvárosi Koszorú Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
45. sz. a Józsefvárosi Somogyi u-i Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
46. sz. a Józsefvárosi Pitypang Óvoda 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
47. sz. a Józsefvárosi Katica Óvoda - Bölcsőde 2004.évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
48. sz. a Józsefvárosi Erdélyi u. Általános Iskola 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( önállóan gazdálkodó intézmény)
49. sz. a Józsefvárosi Jókai Mór Általános Iskola 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( önállóan gazdálkodó intézmény)
50. sz. a Józsefvárosi Losonci Téri Általános Iskola 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( önállóan gazdálkodó intézmény)
51. sz. a Józsefvárosi Práter u. Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 2004. évi bevételi és
kiadási előirányzatai ( önállóan gazdálkodó intézmény)
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52. sz. a Józsefvárosi Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 2004.
évi bevételi és kiadási előirányzatai ( önállóan gazdálkodó intézmény)
53. sz. a Józsefvárosi Somogyi Béla u-i Általános Iskola 2004. évi bevételi és kiadási
előirányzatai ( önállóan gazdálkodó intézmény)
54. sz. a Józsefvárosi Tolnai Lajos u. Általános Iskola 2004. évi bevételi és kiadási
előirányzatai ( önállóan gazdálkodó intézmény)
55. sz. a Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( részben önállóan gazdálkodó intézmény)
56. sz. a Józsefvárosi Vajda Péter Ének - Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola
2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai ( önállóan gazdálkodó intézmény)
57. sz. a Józsefvárosi Zeneiskola 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai (önállóan
gazdálkodó intézmény)
58. sz. a Józsefvárosi Vörösmarty Mihály Gimnázium 2004. évi bevételi és kiadási
előirányzatai ( önállóan gazdálkodó intézmény)
59. sz. a Józsefvárosi Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium 2004. évi bevételi és
kiadási előirányzatai ( önállóan gazdálkodó intézmény)
60. sz. a Józsefvárosi Kulturális Központ 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai ( önállóan
gazdálkodó intézmény)
61. sz. a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatai
( önállóan gazdálkodó intézmény)
62. sz. az Önkormányzatunk 2004-2006. évi bevételi és kiadási előirányzatai
63. sz. a Józsefvárosi Önkormányzat 2004. évi bevételi és kiadási előirányzatinak
teljesülésének becsült ütemterve
64. sz. a Józsefvárosi Önkormányzat hitel állománya, hitel törlesztése és kamatai
65. sz. Több éves kihatással járó fejlesztések, felújítások címjegyzéke
66. sz. Intézmények 2004. évi bérfejlesztésre fordítható előirányzati – kivéve a Polgármesteri
Hivatal -

3.§ (1) A képviselő-testület a közalkalmazottak – kivéve az Egészségügyi Szolgálat
alkalmazottait – és a Közterület-felügyelet köztisztviselőinek bérfejlesztését 2004. január 1től 6%-ban határozza meg. Az intézmények vezetői a bérfejlesztésre meghatározott keret
összeget differenciáltan is feloszthatják. Az intézmények bérfejlesztésre fordítható bér és
járulék előirányzatát 66. számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és alkalmazottainak
bérfejlesztését 2004. január 1-től 8%-ban határozza meg. A Jegyző a polgármester egyetértésével a
bérfejlesztés keretösszegét differenciáltan is feloszthatja.
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4. §. (1) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal évközi költségvetési bevétel
többleteinek felhasználása az Áht. és a többször módosított 217/1998. ( XII.30.) Korm.
rendelet
előírásainak s az e rendeletben adott felhatalmazás keretei között történhet. A
céljelleggel biztosított bevételi előirányzatok többleteit az intézmény kizárólag képviselőtestület engedélyével használhatja fel. A bérleti díjbevételi és egyéb működési bevételi
többleteit az intézmény elsősorban a bevételi többlet elérésével kapcsolatos kiadásaira, ezen
felüli többletet működési kiadásaira fordíthatja .Pályázaton elnyert bevételi többletek a
pályázati célra fordíthatók.
(2) Az intézmények - a Polgármesteri Hivatal kivételével- az áfa visszaigénylésből teljesült
évközi bevételi többleteit évközben nem használhatja fel, a 2004. évi költségvetési
pénzmaradvány elszámolásával elvonásra kerül.
(3) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak felhasználása az
Áht. és a többször módosított 217/1998. ( XII.30.) Korm. rendelet előírásainak és az e
rendeletben adott felhatalmazás keretei között történhet.
(4) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a zárolt előirányzatokat a képviselő-testület
döntéséig nem használhatják fel.
(5) Az intézmények a céljelleggel biztosított bevételi és kiadási előirányzatait és azok
évközi bevételi többleteit és megtakarításait, saját elhatározásból más jogcímre nem
használhatják fel, kizárólag képviselő-testületi jóváhagyással. A 2004. évi pénzmaradvány
elszámolásánál elvonás tárgyát képezik a bevételi többletek és a kiadási megtakarítások.
(6) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal bérgazdálkodására vonatkozó többször
módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben szabályozottak az irányadók. A
betegszabadság és tartósan távollévők bérmegtakarítása elsősorban helyettesítésre, túlórára,
másodsorban jutalom kifizetésre fordítható. A 2004. évi bérfejlesztésre jóváhagyott
előirányzat nem léphető túl.
(7) Az intézmények a négy hónapnál hosszabb ideig üres állások bérét év közben nem
használhatják fel, kivéve, ha szolgáltatással, vagy helyettesítéssel ellátják a munkakört. Az így
képződő bérmegtakarítás a 2004. évi pénzmaradványnál elvonásra kerül.
(8) Az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem
vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási
előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(9) A 2004. évi költségvetés végrehajtása során az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a
mindenkor érvényes, a gazdálkodást érintő magasabb és helyi jogszabályi előírások szerint
kötelesek eljárni.
(10) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal az elemi költségvetésüket és
alapokmányaikat az e rendeletben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a
felügyeleti szerv jóváhagy.
(11) A képviselő-testület felhatalmazza intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a
költségvetésben előírt bevételi előirányzatok beszedésére, teljesítésére az e rendeletben,
magasabb szintű jogszabályokban és testületi döntésekben foglalt előírások szerint.
(12) A képviselő-testület felhatalmazza intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt, hogy
feladataikat a költségvetésben előírt kiadási előirányzat betartásával, a takarékosság
figyelembevételével lássák el az e rendeletben, magasabb szintű jogszabályokban és testületi
döntésekben foglalt előírások szerint.
(13) A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzata előirányzat-módosítás nélkül, csak
olyan előirányzatok esetében léphetők túl, melyek törvényben, kormányrendeletben
megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság alapján eredményezhet
előirányzatot meghaladó kiadást. A jogosultság jogszabályi feltételeinek megváltoztatása
előirányzat módosítási kötelezettséggel jár.
(14) Kötelezettségvállalás a 217/1998.( XII.30) Korm. rendeleten foglaltak és helyi
jogszabályaink alapján vállalható.
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(15) A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok
növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok jogszabályi előírása alapján csökkenthetők,
zárolhatók illetve törölhetők. A bevételi előirányzatok elmaradásáról és annak okairól az
intézményvezető, jegyző, gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói kötelesek
negyedévenként a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség
esetén javaslatot tehet a polgármesteren keresztül a képviselő-testületnek a költségvetés a
csökkentésre, vagyis az előirányzat összegének mérséklésére, törlésére, zárolására.
(16) Az intézmények vezetője saját hatáskörben az intézményi költségvetés kiemelt
előirányzatain belül - kivéve a meghatározott célra jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítást hajthat végre.
(17) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási
előirányzatok mértékéig vállalható, és a kifizetések - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve
államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat-, is legfeljebb
ezen összeghatárig rendelhető el.
(18)1 A képviselő-testület, valamint az átruházott hatáskörben döntési jogosultsággal
rendelkező bizottságok tárgyéven túli fizetési kötelezettséget – törvény eltérő rendelkezése
hiányában - csak olyan mértékben vállalhatnak, amely a kötelezettségvállalás időpontjában
ismert feltételek mellett, az esedékességkor a rendeltetésszerű működést nem veszélyezteti.
(19) A képviselő-testület a behajthatatlan kisösszegű hátralék leírható összegét 80.000.- Ftban állapítja meg. Minden negyedévet követő hó 20-ig a követelést előíró intézmény, a
Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, valamint az illetékes gazdasági társaság
köteles a Pénzügyi és Számviteli Osztálynak átadni a behajthatatlanná vált követelések
kimutatását és a azokat a dokumentumokat, amelyek a behajthatatlanság tényét igazolják. A
Pénzügyi Osztály köteles ellenőrizni a behajthatatlanság tényét és ezt követően a hatáskörrel
rendelkező polgármester / bizottság /testület elé terjeszteni leírásra.
(20)2 Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) – ideértve
a Polgármesteri Hivatal - árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás megrendelési célra
juttatott kiadási előirányzatai felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) és a vonatkozó belső szabályzatok szerint
kötelező eljárni.
(21)3 A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint az illetékes szakbizottság javaslata
alapján az önkormányzati követelések behajtásával kapcsolatos feladatok ellátását a
közbeszerzési törvény figyelembe vételével kiírt pályázat alapján kiválasztott más szervezetre
is bízhatja. A szervezet díjazásáról a képviselő-testület külön dönt.
(22) Évközben pályázni csak meglévő forrásból lehet és kizárólag olyan feladatokra, mely
nem igényel hitelfelvételt. Tartós kötelezettséget csak képviselő-testületi döntéssel lehet
vállalni.
(23) A képviselő-testület a pénzmaradvány elszámolásánál elvonja a pénzeszközök,
előirányzatok maradványát , amelyekre 2004. december 31-ig kötelezettségvállalás nem
történik, vagy feladat elmaradásból, zárolt előirányzatokból realizálódott. A többször
módosított 217/1998. Korm.rend. szabályozását kell alkalmazni, ettől eltérően a képviselőtestület döntése szükséges.
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(24) Az Áht. 116.§ (8) bekezdése alapján a zárszámadáskor a kerület vagyonkimutatását a
helyi 37/2003. ( VII.07.) számú rendeletben szabályozottak alapján kell a képviselő-testület
elé terjeszteni.
(25) A képviselő-testület az alapok felhasználását és hatásköröket külön rendeletben
szabályozza. A felhasználás címesítése után a költségvetés módosítása szükséges.
(26) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Polgármester a könyvvezetés és
a költségvetés szabályosságáért a Jegyző a felelős.
(27) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetésükért
és szabályos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzatuk betartásáért felelősek. A
jóváhagyott előirányzatok túllépésért az intézményvezető fegyelmi felelősséggel tartozik.
(28) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői
kötelesek a belső ellenőrzést elvégezni. A fenntartó a Polgármesteri Hivatalon keresztül éves
belső ellenőrzési terve alapján az éves ütemterv szerint ellenőrzést végez, melyről írásos
jelentés készül.
(29) A számviteli politikában és a számla rendben a hatályos jogszabályi változásokat át
kell vezetni.
5.§.4 (1) Az önkormányzat előzetes hitelfelvételi szándékáról a képviselő-testület dönt. Ezt
követően a hitelező bankról és hitelkonstrukciókról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a
Tulajdonosi Bizottság véleménye és javaslata figyelembevételével a Polgármester a
Polgármesteri Hivatal bevonásával lefolytatja az egyébként szükséges előkészítő
egyeztetéseket, illetve képviselő-testületi előterjesztést készít. A képviselő-testület ezen
előterjesztés alapján dönt a hitelező bankról, a hitelkonstrukciókról, illetve a hitelfelvételhez
szükséges egyéb kérdésekről. A Polgármester a hitelfelvétellel összefüggő egyeztetésekről, a
versenytárgyalás eseményeiről folyamatosan tájékoztatja a képviselő-testületet. A
hitelszerződés megkötésére a képviselő-testület záró döntését követően kerülhet sor.
(2) Az esetleges e rendeletben nem rögzített hitelműveletekkel - hitelfelvétel, hiteltörlesztés,
kötelezettségvállalással, váltóforgalmazással - kapcsolatos feladat- és hatáskörök kizárólag a
képviselő-testületet illetik meg értékhatár nélkül.
(3)A képviselő-testületnek minden esetben dönteni kell a hitel visszafizetésének és kamatának
futamidejéről és fedezetéről.
6. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal egyedi, célhoz nem kötött, átmenetileg
szabad pénzeszközeinek államilag garantált értékpapírban, vagy betétként való maximum 6
hónapos elhelyezésével és visszavonásával, illetve tulajdoni részesedést jelentő értékpapírvásárlással, valamint értékpapír elidegenítéssel kapcsolatos hatásköreit egymilliárd forintos
egyedi értékhatárig a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságra ruházza át. E pénzeszközök
bármely pénzintézetnél államilag garantált értékpapírban vagy betétben köthetők le.
7. § (1) Az Önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű kötelezettségvállalások
segélyek elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az
adományozó juttatta.
(2) Az Önkormányzat által finanszírozott, vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek - nem szociális ellátásként -.számára juttatott összegekre a támogatási szerződés
keretében meg kell határozni a támogatás jogcímét, és számadási kötelezettséget kell előírni
részükre A rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számoltatni. A számadási kötelezettség
teljesítéséig a további finanszírozás, illetve a támogatás felfüggeszthető. A támogató
ellenőrizni jogosult a felhasználást és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása,
valamint a nem rendeltetés szerinti felhasználás esetén a támogatás összege visszakövetelhető.
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(3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által finanszírozott illetve támogatott
feladatok ellátása során az előirányzatok tervezett céltól eltérő felhasználását, az előirányzat
átcsoportosítást az Áht.-ban foglalt szabályok szerint lehet kezdeményezni.
8. § (1)5 A működési és a felhalmozási, felújítási tartalékok feletti hatásköröket a 4-5. számú
melléklet tartalmazza. Más célra felhasználni kizárólag a képviselő-testület előzetes
jóváhagyásával lehet. Az általános működési tartalék terhére tartós kötelezettségvállalás
kizárólagosan képviselő-testületi hatáskör. A fenti rendelkezésektől jogszabály eltérhet.
(2) A bizottsági hatáskörbe rendelt tartalékok felhasználását utólagos jóváhagyás és
költségvetés módosítás végett a polgármester a Költségvetési és Pénzügyi Bizottsággal együtt
negyedévenként a testület elé terjeszti.
(3) A képviselő-testület az intézmények és a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott működési
és felhalmozási és felújítási előirányzatain belüli átcsoportosítás feletti hatáskörét - kivéve a
tisztségviselők, tanácsnokok saját keret előirányzatát - a Költségvetési és Pénzügyi
Bizottságra ruházza át. Az átruházott hatáskörben végezett módosításokat a polgármester
költségvetési rendelet módosításának keretén belül negyedévente a testület elé terjeszti. Az
átcsoportosítás tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet.
(4)6 A tisztségviselők és a tanácsnokok saját keret előirányzatukon belül átcsoportosítást
hajthatnak végre a vonatkozó jogszabályok keretei között, azok eltérő rendelkezése
hiányában. A módosításokat a költségvetési rendeleten december 31-ig át kell vezetni.
9. § (1) Az önkormányzati támogatást az SZJA-előleg, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási
járulék, társadalombiztosítási járulék, munkaadói és munkavállalói járulék beszámításával,
valamint az e rendelet szerint zárolt előirányzatokkal csökkentett összegben a kincstári
szabályozás figyelembevételével havi részletekben kell az intézmények, a Polgármesteri
Hivatal, gazdasági társaságok részére biztosítani az általuk elkészített és elfogadott havi,
illetve göngyölített ütemterv és teljesítése figyelembevételével.
(2) Az intézményeknek , a Polgármesteri Hivatalnak az OTP felé leadott limitösszegét
csak írásos igazolás alapján módosíthatja az arra feljogosított hivatali köztisztviselő.
(3) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági társaságok kötelesek minden
szerződésre, megrendelésre a kifizetés módját, összegét és határidejét rögzíteni és ezt a limit
meghatározásánál figyelembe kell venni.
10.§ Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal előző évi (2003. évi) pénzmaradványukat a
pénzmaradvány jóváhagyása előtt, - e rendelet hatályba lépését és az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet hatályon kívül helyezését követően kizárólag a 2003. évben vállalt
kötelezettségből áthúzódó feladatokra fordíthatja. Ettől eltérőn a képviselő-testület külön
dönt.
11.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert




a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontására és ezzel történő
költségvetés módosítására,
állami támogatás, mutatószám lemondására, igénylésére és ezzel kapcsolatos költségvetés
módosítására,
5.000 e Ft egyedi értékhatárig a működési tartalék felhasználására a két ülés között felmerülő,
nem halasztható feladatok finanszírozása érdekében, ez az összeg bérkifizetést, fejlesztési
tételt nem tartalmazhat, kivéve vis major

(2) A polgármester az (1) bekezdésben tett intézkedéseiről utólagosan, a legközelebbi
testületi ülésen , vagy a költségvetés módosításakor köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.
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V. FEJEZET
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK
12.§
(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten
épül be. Azon kisebbségi Önkormányzatok, akik költségvetési határozatukat nem hozták meg
a költségvetés tervezése időszakában, a határozathozatalig a működési tartalék tartalmazza az
önkormányzati és állami támogatás összegét. A képviselő-testület a kisebbségi
önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan az önkormányzati támogatás megállapításának
kivételével nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
(2) A Kisebbségi Alap felosztásához a képviselő-testület rendeletét kell alkalmazni. A
Kisebbségi Alapról elnyert pénzeszköz felhasználásáról a kisebbségi önkormányzatok a
költségvetési beszámolójukkal egyidejűleg számolnak el.
(3) Az Önkormányzat a kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatának
törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért,
illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.
(4) A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás és helyi kisebbségi

rendeletben foglaltakat kötelesek betartani az abban érintettek.
(5) Az Önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült kisebbség önkormányzati
előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzatok határozata alapján módosíthatók - ide
értve a működési céltartalékon szereplő előirányzatokat is -, e módosítások az Önkormányzat
költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.
(6) A kisebbségi önkormányzatok állami és teleülési önkormányzati támogatás összegének leutalás
üteme a következő:
 állami támogatás a 2003. CXVI. tv. 5. számú melléklet 5. pontjában meghatározott
időpontot követető három munkanap,
 a kisebbségi önkormányzatok 2004. évi költségvetési határozatuk módosítása után egy
összegben kerül leutalásra a települési önkormányzati támogatás,
 a Kisebbségi Alapról elnyert pénzeszközök a kisebbségi önkormányzati költségvetést
módosító határozat elfogadása után a kisebbségi elnökök által meghatározott
időpontban.
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(7) A kisebbségi önkormányzatok elnökei kötelesek betartani a magasabb szintű jogszabályok
előírásait.
VI. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13.§ (1)7 A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A jelen rendeletben foglaltaktól “A Budapest

Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési
szervek beszerzési eljárásának szabályairól” szóló 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelet
rendkívüli sürgősség esetén gyakorolható hatáskörök tekintetében eltérően rendelkezik.
(2) A kihirdetéssel egyidejűleg az ideiglenes gazdálkodásról szóló 60/2003.( XII.01.) számú
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) A köztisztviselők illetményalapját a 30/2001.(X.26.) számú Józsefvárosi rendelet 3.§ában határozza meg, mely 2004. évben szintén 38.000 Ft.
(4) A költségvetés teljesítésével kapcsolatos adatok, valamint a költségvetési és
zárszámadási tervezetek, továbbá az ezeket megalapozó információk a képviselő-testület elé
történő beterjesztés után nyilvánosak. A nyilvánosság nem vonatkozik az állam -, a szolgálati, a bank - és adótitkot képező adatokra.
(5) A hagyatékkal terhelt bérlemények kiürítésekor biztosított ingóság tárolásának
szolgáltatási díját a képviselő-testület napi 500 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyiség és lakásóvadék kamatának mértékét a PTK szerinti
kamat 25%-ban állapítja meg.
(7) E rendelet értelmében intézmények: valamennyi önkormányzati alapítású költségvetési
szerv kivéve a Polgármesteri Hivatal.
(8) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
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