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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Hu mánszo|gáItatási Bizottság véleményezi

Hatttr ozati j avaslat a bizottság számźr a:
A Városgazdálkodási és Pénzügvi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
mefrárgya|ását a rendelet és a hatiározat e|foeadásźLÍ..

Tisztelt Képviselő _ testüIet!

Az á||amháztartźsrő| sző|ő 1992. évi XXXVIII. t<irvény 76. $-a éľtelmében, ha 2012. januáľ l-
jéig a képviselő-testület nem á||apította meg a költségvetési rendeletet, akkoľ átmeneti
gazdá|kodźlsľól szóló rendeletet kell alkothat, melynek hatá|ybalépése2012. janlńr |.

Az átmeneti gazdá|kodásról szóló önkormźnyzati rendelet fe|hata|mazást ad a Polgármesteľnek,
hogy az önkormányzat bevéte|eit folytatólagosan beszedhesse, és kiadásait teljesíthesse' illetve
meghatározza, mi|yen intézkedéseket tehet a rendelet keľetén belül. Meghatározzatovábbá, hogy
melyek azok a területek, amelyben kiztlrő|ag csak a képviselő-testület dönthet.
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Az átmeneti gazdálkodásró| szóló rendelet tervezet elkészítésénél figyelembe vettük aZ
önkormányzat fe|adaťvźútozásait, a 2012. évi koltségvetést érintő döntéseket. Az źúmenęti
időszakban a működésné| abeszerzéseket és szĺikség esetén a szo|gá|tatásokat vissza kell fogni.
A fejlesztésekĺę vonatkozóan a pľojekteken kívĹil a 20Il. évben fedezettel rendelkező és
átIlinődő kiadásokat javasolt ťlnanszírozni. Így a hatályos szerződésekľe, a havi rendszerességgel
előforduló szám|źilr'ra, valamint a bérekre <isszpontosulna a finanszírozás.

A hivatkozott jogszabályi lehetőséggel élve az önkorményzati feladatok zavarta|an e|látása, a
gazdá|kodźts folyamatosságának biztosítása érdekében az a|ábbi rendelet tervezetet terjesztem
elfogadásra a Tisztelt Képviselő _ testület elé.

Egyúttal kérem a Képviselő-testületet az a|źlbbi hatźtrozati javaslat elfogadásátra.

Határozatijavaslat

A Képviselo-testĺilet úgy dont, hory

1. a 2012. évi átmeneti gazdálkodásľól szóló önkoľmányzati rendelet hatrílyba lépésével, az abban
foglaltak a|apján f07f . január-februaĺ hónapra vonatkozóan támogatĺísi szerződést kĺjt a Józsefuárosi
Gyermekekért Üdültetésééľt Közhasz:lri Nonprofit Kft.-vel, a Bárka Józsefuárosi Színházi és
Kulturális Nonprofit Kft-vel, a Józsefuárosi Kultuľális és Sport Kiemelten Kozhasznú Nonproflt Kft-
vel, a Józsefuáľosi KözösségiHázak Nonpľofit Kft-vel.

f. az I. pont alapján felkéri a polgáľmesteľt támogatási szerződések aláírásáľa.

FeIelős: polgármester
Hatźrido:1. pont esetén zllf.január 0I.,2. pont esetén Z}Iz.január 05.

Budapest, 201|. december 05. 
<.---> /, ń\ /'. ĺ/z-l t

u/. Bpśĺšlľĺilté ,

polgármester



Budapest x.őváľos VIII. kerület JőzseÍvárosi onkoľmányzat KépviselĹtestületének

.... /20t1. (....) önkoľmányzati ľendelete

a J ólzseÍv árosi Ö n koľm ányzat fltf . évi átmeneti gazdálkodásá ľól

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormĺányzat Képviselo-testülete az á||amhánaftrásról szóló
I99f. évi xxxVIII. törvény 76. $ (1) bekezdésében kapott fe|hatalmazźts alapjan a következőket rendeli
el:

1. $ (1) A képviselćrtestület fe|hata|mazza a polgármestert, hogy f07f. januátr 1-tő1 az
önkormányzatot a hatályban lévő jogszabályok, hatźrozatok, szerződések, megállapodások
alapján megillető bevételeket beszedje és az esedékes kiadásokat, az e rendeletben foglaltak
szerint teljesítse.

(f) A polgármester jogosult a jogerős bírósági, ellenőľző szervek határozatok, ítéletek szerinti
kötelezettségek teljesítésére, azza|, hogy a 20|f' évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg
ezekľől a kifizetésekľől beszámol.

(3) Az önkormányzati finanszírozéstl költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal, az
ĺjnkormányzati tu|ajdonű a gazdasági tĺársaságok zavarta|an működésének bizosítísa érdekében a
20|f. évi költségvetés elfogadásáig havonként aza|ábbi költségvetési teljesítésekľejogosultak:

a) összességében a személyi juttatásokĺa és járulékaira, ezen belül a ľendszeres személyi
juttatásokra, munkavégzéshez kapcsolódó túlórákľą helyettesítéseke, koltségtéľítésekľe, a
cafetérián belül kizárólag a BKV béľletre, valamint az egyéb érvényes munkaszeľzodésekben
foglaltakľa vonatkozóan aszabá|yzatok és a magasabb szintíĺjogszabályok előírásai szeľint.

b) a képviselok, bizottsági tagok díjaz,źtsárą juttatrísaira a külön onkormányzati rendeletben
szab á|y ozottak s zerint.

c) osszességében a dologi kiadásokľa a 207I. évi módosított előirányzat 20Í0. évi
pénzmaradvárnyal, a ptt|yázati pénzeszközökkel és az egyszeri feladatokľa biztosított
e|oirányzattal csökkentett összeg 9}%o-ának ÍlI2 részére, a f0I1. évben vállalt 2012. évi
költségvetést érintő új feladatok ťlnanszírozását is beleértve, mely alól kivétel a Kĺjferület-
feli.igyelet és a Váľosüzemeltetési Szo(géiat,

d) a KözterÍilet-felügyelet dologi kiadásaira af01I. évi többszöľi feladatváltozÁsai (térfigyelő-
kameraľendszer, parko|źlsi övezet bővítése) figyelembevételével - a 2011. évi módosított
e|őirányzat f010. évi pénzmaradvánnyal' valamint a 20|I. évben egyszen feladatokra,
beszeľzésekľe biztosított e|őirányzattal csökkentett összeg 8D%o-ának I/I2 részére, továbbá a
téľfigyelo-kameraľendszer mrĺködtetéséľe a BRFK-val kötött szerződésben foglaltak a|apján a
támogatásértékťi működési kiadásľą továbbá az Újuuĺaĺ onkormányzatta| kötött
megállapodásban foglalt feladatokra.

e) a Várostizemeltetési Szolgálat dologi kiadásaira havi 7.000'0 e Ft-ľa jogosult.

Đ összességében a 11601 és a ||60f cím dologi kiadasaira a f0I1. évi módosított
e|őirányzat f010. évi pénmlaradvánnya| csokkentett összegének 1/|2 részére, kivéve az oktatźsi-
nevelési intézmények nagyobb karbantartását, a bontast, a kéménykarbantartást, avizőraszere|ést,
a kaputelefon kiépítést, atÁrsasházi állapot felmérést.
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g) a Kisfalu Kft és nÉvs Zrt. gazdasźtgi társaságok díjtételeire maximum af}Il' év végén
érvényes szerződésekben meghatáľozott összegekĺe.

(1) A Józsefuárosi Gyermekekért Üdi.iltetéséért Kozhasznú Nonproflt Kft. működési
kóltségére f0I2, évi tamogatási elolegként jogosult af}I|' évi 73.600,0 e Ft összegettarta|maző
támogatási szerzőďés melléklete szerinti összegben és ütemben.

(2) A Bárka Józsefuarosi Színháziés Kulturális Nonprofit Kft. önkorm ányzatitámogatásként
f0I2. január-február hónapra egyösszegű utalással a 10.300 e Ft-ľa jogosult af01f. évi állami
támogatás ĺisszegének az onkormźtnyzat szám|áján történo jőváírásźú követo 5 napon beltil, a
201I. évi77.000,0 e Ft összeget tarÍa|maző tamogatási <isszeg 8}Yo-ának Íigyelembevételével.

(3) A Józsefuárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonproťrt KfĹ a 2011. évi
támogatási összeg figyelembevételével f1lf. jaĺuźlr hónapra 11.000,0 e Ft-ľa' februráľ hónapra
10.000'0 e Ft-ľa jogosult.

(4) A Józsefuárosi KözosségiHéLzak Nonprofit Kft. figyelembe véve a2011. évi feladatok
vá|tozźsaitf}If. janlńr-február hónapban havonta 8.180,0 e Ft-ra jogosult.

(5) A polgármester jogosult havonta a tarsadalmi' szociálpolitikai juttatasok állami
költségvetésből finanszírozott segélye|<hez az önľész lÜI%o-ban, a többi segélyekhez a20Iĺ. évi
módosított e|őirźnyzat 2010. évi pérumaradvánnyal csökkentett összeg 9}%o-ának az |lI2
ľészének biztosításrára.

(6) A polgármester jogosu|t a 20I0.-f07I. évben koltségvetési fedezettel rendelkező
benýjtott és nyertes páIyázatok megvalósításźthoz a páIyázati ĺjnľészek binosításához a
költségvetés teľhére, valamint a pá|yázati pérueszkoz megelőlegezéséhez az átmeneti|eg szabad
pérueszkoz terhére.

(7) A polgármester jogosult a 20Lf. évi költségvetési koncepcióban meghatiározott
polgármesteri, alpolgáľmesteri, bizottsági keretek éves összege 9}%o-ának Il|2 részét havonta
töľténő biztosításríľa. Az összeg a tisztség e||tńásához, abizottság munkájához, a döntéshozatal
elősegítéséhez szÚkséges tanácsadói tevékenységek dijazásár4 a tisztségviselők
munkamegosztásáhozkapcsolódó teľületek egyéb koltségeire használható fel.

(8) A polgáľmester _ ĺĺsszeghatáľtól fiiggetlenül - jogosult a LÉlBr-pľogľam pénzbeli
adományainak befogadásrára és annak a program szerinti fe|haszná|ására'

(9) A polgármesteľ jogosult a fennálló hitelszeľzodésekben, kölcsĺjn szerzodésekben, váltó
szerzodésben foglalt esedékes tĺjrleszto részletek és kamatok teljesítéséhez szükséges fedezet
biztosítźsára'

(l0) E rendelet hatá|ya a|att az átmenetileg szabad péĺueszközok lekötésére az önkormányzat
f0|1, évi költségvetés sző|ő 9120ĺ1. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. $ (6)-(8) bekezdésében és
a 8. $ (9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(1) A polgármesteľ jogosult a 20|I. évben vállalt és 20|f. évre áthűződó működési kiadási
kötelezettsé gek'hez a fedezet binosítźsźtra a f}I| . évi pérumaradvány terhére.
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(2) A polgármester jogosult a f0I2. évre e|őzó évekľol éLthiŁődő felhalmozási, felújítási
kötelezettség vállaláso|ĺ'hoz, a felújítasi-felhalmozasi célú pénzeszköz äÍadásához, kolcsönök
teljesítéséhez az adott jogcímen keletkezett 2011. évi pénzmaradvźtny erejéig a feđezet
biztosításźlra.

(3) A polgármester jogosult a tarsashazi pá|yźzati felújítasi támogatási
kötelezettségvállalásokľa a 20|I' évi pénzmaradvźtny erejéig aZ átmeneti gazdálkodás
idoszakában a fedezet biaosítására. A polgáľmester az átmeneti gazdálkodás időszakában
benyújtott táĺsasházi pźtlyźzatok esetében kizárő|ag a gázszo|gá'ltatĺásból kizárt, va|aminÍ az
azonna|i végrehajtást igénylő, életveszélyt megállapító hatttrozatÍa| rendelkező társashrázak részére
a f011 évi pénznaľadvány eĘéig jogosult biaosítani a fedezetet, ennek hiányában az átmeneti
gazdálkodás időszakában af01'f . évi költségvetés terhére maximum 5.000 e Ft erejéig.

(4) A polgármester jogosult a fDII. évi módosított költségvetésben szereplő projektek
megvalósulásźthoz az elfogadott tervek, szerződések a|apján a fedezet saját fonásból és a
hite|szerzőđés alapj án hitel lehívásával toľténo binositÁsźra'

(5) A polgáľmester jogosult sziikség esetén az intézmények és az ĺjnkormányzati |akőházak
gázhá|őzatźnak felújításáta a 2012. évi kĺjltségvetés terhére maximum 3.000 e Ft-ig, az
intéznények és az önkormźnyzati |akőházak életveszély e|hárítástlra maximum 5.000 e Ft-ig a
fe dezet biztos ítására.

(6) A polgármester jogosult a 20|I. évről árhilrződő miiködési, felhalmozasi
kötelezettségvállalások f01f . évi teljesítése esetén az áfa emelkedésből eredő kiadasi többletek
biztositására,

(7) A folyamatban lévo kozbeszerzési eljárásokban megjelölt feladatokľa kotelezettség
vállalható.

(8) A2012. évi koltségvetési rendelet elfogadása előtt a 2012. évi költségvetés és a 2011. évi
szabadpénzmaradvány terhére új feladat, kĺitelezettség kizárő|ag a képviselő_testület döntésével
vállalható.

4. s (1) A kisebbségi önkoľmányzatok részére önkormányzatonként az á||arĺń tamogatás a
Polgármesteľi Hivatal szźm|áján töľténő jóváírását kĺjvető 3 napon belĺil keľĺil biaosításra'

(f) A kisebbségi onkormányzatok működésĹik biztosítása érdekében a f}II. évi
pérzmaradvźtnyf e|használĺására jogosultak.

(3) A kisebbségi önkoľmányzatok ľészére önkormányzatonként - az egytittműködési
megállapodásban foglaltak szerint - az önkormányzati támogatás összegének IlIf része utalható
havonta. A támogatásttárgyhő 05. napjáig ke|| az érintett banksz,źtm|ájára átlÍa|ni,

(4) A kisebbségi önkormányzatok műkĺjdtetéséhez, épĹiletfenntaľtasához a 201|, évi eredeti
e|őir ány zat i dőarányo s öss ze gének 80%- ar a j o go s ultak.

E ľendeletben nem szabá|yozott valamennyi, af0I2, évi költségvetést éľintő gazdálkodási ügyben
a képviselő-testtilet egyedileg dönt.

(1) Ez a rendeleÍ.z0I2.januáľ 1-jén lép hatá'|yba. Rendelkezéseit20If.janulíľ 1-tő1af012.
évi költségvetésérol szóló önkormáĺyzati rendelet hatá|yba lépéséig kell alkalmazni.
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(2) Az tjnkoľmányzat 2011. évi költségvetésről szóló 9/201I.(II.21.) önkormźnyzati
ľendelet 5. $ (3)-(6)' (8)-(10)' (13)-(l4)' (16)-(18)' (20)-(23) bekezdése, a6.-7. $, a 11. $
és a l3.$-ban, 14.$ (5)-( 7) foglaltak a 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadásái g hatályban maradnak.

Dľ. Mészaľ Erika
a jegy zót helyettes ítő a|jegy zó

Dr. Kocsis Máté
polgármester


