
W
Budapest Józsefvárosi onkormá nyzat

KépvÍselő-testület e számára

Tĺsztelt Képvĺselő _ testĺilet!

I.-tr. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése, a beteľjesztés ĺndoka:

Azáů|amhźztaľĺásról sző|ő20l1. évi CXCV. töľvény 25. $ értelmében:

,,(1) Ha a költségvetési rendeletet a Képviselő-testiilet a költségvetési évben legfuésőbb március 15-

ig nem fogadta e|, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazőst ad, hogy a
helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszeđhessék,
kiadásaikat teljesítsék.
(2) Az átmeneti gazdźikodátsról szóló rende|etben meg kell hatźtrozni a felhatalmazźs időtartamźt.
A felhatalmazźs azúj költségvetési ľendelet hatá|yba|épésének napján megsziĺnik.''

Józsefuarosi Önkormányzatának Képviselő-testiilete - Magyarorszźtg 20L5. évi központi
költségvetéséről szóló törvény kihiľdetéséig, illetve a fővárosi foľrásmegosztás ismeretének hiányában
_ nem alkothatja meg 2015. évi költségvetési rendeletét -, ezért szükséges rendeletet alkotnia a2015.
évi átmeneti gazdálkodásról. A rendelet alkotásra a MagyaľorszźryZD|S. évi központi költségvetéséľől
szóló töľvény javaslat, valamint a Magyarország2l|S' évi központi költségvetésének mega|apozásárő|
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgrĺľmester

A képviselő-testületi Íilés időpontj a:20|4. úecembeľ 04. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Jőzsefuálľosi Onkormányzat 2015. évi átmeneti gazdá|kodásárĺól szóló
iinkoľmánvzati rendelet mesalkotásáľa

A napirendęt ĺyíWzáľt iilésen kell taľgyalni, a hataľozat és a rendelet elfogadásához
egyszertĺ/4qlné'si!ę1Lt szav azattobbség sziikséges.
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Hatánozatí javas|atabizoÍtsá"ľ-'szźL|TIź]Ía:

A Vríľosgazdálkodási és Pénzügyi BizottsáýEmberi Erőforrás Bizottság javasolja a
Képviselő-testĹiletnekazelőterjesztésmegfátgya|ását.
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szóló törvényjavaslat, az adőtörvény tervezetekben, , valamint a Képviselő-testtilet által korábban
hozott, 2015. év költségvetési évet érintő döntéseit veszi alapul.

Ezek különĺisen: az onkormányzat źLlta| ellátott feladatok vź/ltozásai, az intézményi
fe|adatátszeľvezések, a2015. évi költségvetést érintő döntések. A rendelet tervezet ki tér ana is, hogy
az onkormźnyzatnál és a köttségvetési szeľvekné| abeszerzéseket és a szo|gá|tatäsok megrendelését
az źltmeneti időszakban minimális szintig vissza kell fogni, elsősorban a hatályos szerződésekben
vállalt kötelezettségek kifizetése és a zökkenőmentes feladatellátrásához szükséges kifizetések
teljesíthetők.

Az źftmeneti gazdźikodásľól szóló rende|ęt tervezpt összeállítĺásánźů az alábbi elvek keri.iltek
ťrgyelembe vételľe:

- Az önkormányzat és a költségvetési szervek fe|adatel|áttźtsához felhasználható foľrások
nagysága költségvetési szervenként, a fe|adataik fĺgyelembevételével, melyet részletesen a
rendelet tarta|maz kiemelt e|őirányzatonként. A felhasználható források nagyságának
meghatźrozźtsa során figyelembe vételľe került aze|őza évek ugyan ezenidőszak kiadásai.

- A személyi juttatások esetében kizźrőllag az éwényes kinevezési okmányokban meghataľozott
bérek, az érvényes megbízási szerzódések, költségtérítések, valamint az e|óre vállalt
kötelezettségek fizethetők ki.

- A támogatás mértékét a társaságok felladatel'|źttásźthoz, a működtetéshez igazodva kell
meghatározni. A feladate|láĺáshoz szükséges támogatás az ugyvezető igazgatő źůtal'

meghatározott összegben keľiil meghatáro zźsra és ťlnanszírozásra,
- A Képviselő-testiilęt a fejlesztések tekintetében a projekteken (EU-s és eryéb fonásból

ptůyźuaton elnyert támogatásokból finanszírozott) kívül af0|4. évi költségvetésben fedezettel
rendelkező és áúhtlződő kiadásokat ťlnanszirozza. A projektek a támogatási
szerződésbe nl megźi|apodásban vállaltak szeľint folytathatók.

- A folyamatban |évő, az előre vállalt kötelezettségek, a több éves pénzügyi
fęladatok a vźń|at kötelezettségeknek megfelelően teljesíthetők.

- A lakosságnak folyósított szociális juttatások a hatĺályos tö'ľvények és az
rendelet szerint fizethetók ki. .

- A tisaségviselők saját keretéľe havonta a20I4. évi eredeti költségvetési e|óirányzat80%-źnak
I l 12 részére történhet kötelezettségvállalás.

- A 20|4. évi költségvetéséľől szóló 3120|4. (II.l3.) önkoľmányzati rendeletnek a gazdálkodás
szabźt|yozástra, az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséľe vonatkozó rendelkezései
hatáýban maradnak.

- A rendelet szabźůyozza a fe|adatta| terhelt 2014. évi pénzmaradvány felhasznźilhatősźęźú, a
szabad pénzmaľadvány felhasznźiźséłt, azoknak a2014. évben eldöntött felújÍĺási, beruhĺázási

szabad e|őiľányzatoknak a felhasznáihatőságźlt, amelyek a jogszabźúy szerint
kötelezettségvállalással még nem terheltek, de a megvalósítás az źúmeneti időszakra esik - a
l1601 cím önként vállalt feladatok között a Sárkány utcaközvilágítás felújíľása246,0 eFt
összegben, valamint a ||603 címen belül a lakók kiköltöztetése e|oirźnyzat maradványának
felhasználásának eľej éig.

- A rendelet szabáůyozza' illetve megllatźtrozza a nemzetiségi önkormányzatok 2015' évi
telepü|ési cinkormányzati működési általános ęé|hoz nem kötött támogatás összegét, annak
érdekében, hogy a nemzetiségi önkoľmányzatok működése zökkenőmentes legyen, a
következő évek költségvetését meg fudják tervezni és törvényi határidőben elfogadni. A
támogatási összeg a2014. évi összeggel azonos.

m. A diintés célja' pénzügyi hatása

Az átmeneti gazdá|kodásról szóló rendelettel biĺosítható a folyamatos míÍködés, a likviditás, avá||alt
kiitelezettségek te[i esítése.

IV. Jogszabálý kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet hatĺásköre a Magyaľorszőgheľyi önkoľmányzataiľól sző|ő 2011. évi CLXXXIX.
töľvény 4f . s 1. pontjában foglaltakon alapul.

kihatással járó

ĺinkoľmányzati



Azái|amhéľ;tartźlsról szóĺó 2011. évi CXCV. töľvény 25. $-a éľtelmében az Önkormányzatazátmeneti
gazdźikodźsról rendeletet alkothat.

Az önkormźnyzati feladatok zavarta|arl ellátása, a gazdźikodás folyamatosságának biztosítása
érdekében, aza|á.ŕlbi rendelet teÍvezetetterjesztem elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testtilet elé.
Eg1ruttal kérem a Képviselő-testiiletet az a|ábbi határozati javaslat elfogadására, mely a gazdasźęi
tĺársaságok és a nemzetiségi önkormźnyzatok miĺködéséhez szükséges 20|5. évi támogatási e|ó|egre /
tátmogatásta vonatkozó szerződések megkötésére tartalmaz javaslatot.

H:atározatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

I. a 2OI5. évi átmeneti gazđźůkodásról szóló önkormányzati rendelet hatźiyba lépésével, az abban
foglaltak a|apján2015. januźr-februrár hónapra vonatkozóan támogatĺási előĺegről szerződést köt a
Józsefuárosi Közĺĺsségi Hźaak Nonprofit Kft-vel, a JóHír Józsefvárosi Médią Rendezvény és

Galéria Központ Nonprofit Kft-vel, a Józsefuárosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Köżlasznú Nonprofit
Kft-vel.

Felelős: Poĺgáľmester, gazdasági tarsaságok igyvezeto igazgatői
Határidő: 2014. decembeľ 04.

2. a Jőzsefvárosi nemzetiségi önkoľmźnyzatoV'nak 2015. évben önkoľmányzatonként évi 200,0 eFt, a
Józsefuarosi Roma onkormányzatnakévi7.476,0 e Ft miĺködési és feladatellátĺás cé|hoznem kötött
trámogatást biĺosít.

Felelős: Polgármester
Hatfuidő: 20 | 4. december 04.

3. felkéri a Polgármestert ahatáĺozatźban foglalt üámogatási szerződések a|źúrásźra.

Felelős: Polgármester
Határidó: 20 14. december 3 1.

A dtintést végľehajtásáú végző szenĺezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, gazdasági táľsaságot
Vagyongazdálkodási és Üzemettetési tigyosztĺĺ|y, Jegyzői Kabĺnet Tiiľvényességi és

Peľképviseleti lľoda, Jegyzői Kabinet Szervezési és Képviselőĺ lľoda 
- / /Budapest,2014.november24. ď t Ý-,,,-/ĺu /Lą'/

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada-Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|

a|jegyzó
ĺĺiiĺ tiJ\i 7.5,



1.S

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onko rmńny zat Képvĺselő -testiiletének

.... 12014. (....) tinkormányzati ľendelete

a 20ĺ5. évi átmenetĺ gazdálkodásról

Budapest Fővĺíľos VIII. keľület Józsefuarosi ollkormtnyzat Képviselő-testiilete az
á||anháztaÍtásról szóló 20I|. évi CXCV. törvény 25. $ (l) bekezdésében kapott fe|hatalmazás
alapjźn, az A|aptowéĺy 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatétrozott feladatktirében
e|jźlrva a következőket rendeli el:

(1) A képviselo-testiilet fe|hata|mazza a polgźtrmesteľt, hogy 2015. januar l-jétől a
hatályban lévő jogszabályok, hatátozatok, szeruődések, megállapodások a|apjtn az
Önkoľmĺányzatot megillető bevételeket szedje be és az esedékes kiadásokat, az e
rendeletben foglaltak szerint teljesítse.

(f) 
^ 

költségvetési szervek kötelesek a tevékenységi kĺirfübe tartozó bevételeik
folyamatos e|oírására és beszedésére.

(3) A polgáľmester jogosult a jogerős bírósági ítéletek, e||enőrző szervek hatérozatai
szeľinti kötelezettségek teljesítésére, azza|, hogy a 20|5. évi koltségvetés
elfogadásával egyidejíĺ|eg a kjfizetésekről utólag beszámol.

(l) A költségvetési szeľvek, a Polgáľmesteľi Hivata| és az önkoľmányzati tulajdonú
gazdasägi tarsaságok a feladatellátás és a zavarta|an mfüĺldés biĺosítása érdekében a
20|5. évi kĺĺltségvetés elfogadásáig a szeméIyí juttatasokĺa havonként a kovetkező
költségvetési kiadásokat telj esíthetik:

a) személyi juttatásokľa és járulékaiľa, ezen belül a törvényi illetményekĺe, a
munkavégzéshęz kapcsolódó túlórlíkra, helyettesítésekľe, költségtéľítésekľe
cafętéia kivételével -, valamint az egyéb _ megbízási jogviszonyÍa - érvényes
munkaszerződésekben foglaltakra vonatkozóan a szabá|yzatok és a magasabb
szintri j o gs zabźtly ok elő íľásai szeľint,

b) az źttmeneti időszakbarl kizátő|ag a képviselő-testiilet jóváhagyásáva| ťlzethető
jutalom, köthető t$ megbízási szerződés,

c) a tisztségviselők illetményeit, kĺĺltségtéľítéseit,
d) a képviselők, bizottsági tagok dijazása, juttatásai a vonatkozó tinkoľmźnyzati

ľendęletben szabźůyozottak szerint,
e) előre vá||a|t kötelezettségeket,

Đ 2015. évrc źúhilzódó kiadásokat a feladattal teľhelt pénzmaraďvány teľhére,
g) az EU-s és egyéb projektek keretében a támogatási szerzodésekben, egyéb

szerzódésekbenfoglaltfeladatokvégľehajtására.

(2) Az Önkormányzat, a költségvetési szeľvek és a Polgáľmesteri Hivatal a
feladatellátás és zavarĺa|an működés biztosítása érdekében a 20|5. évi kĺiltségvetés
elfogadásáig a dologi kiadásokra a kĺjvetkező költségvetési kiadásokat teljesíthetik:

a) a 20|4. évr(jI áthtlzódó kĺjtelezettségváI|alásokat és a 20|5. évre előre vállalt
kcjtelezettségeket,

b) a Polgĺírmesteri HivatalnáI a köZteľĺilet.felügyelet, keľékbilincselési, valamint a
téľfigyelő kamaľa mfüödtetésre vonatkozóan havonta a feladatok'rateĺvezeLt20|4.
évi eredeti e|őirźnvzat 1l|2-ed részének.

2.S



3.S

c) a mfüódés, feladatellátás biztosításához minimálisan szükséges beszerzésekre,
szo|gáItatásokľa, kĺiziizemi és fenntartási kĺlltségekĺe havonta a 2014. évktizi és a
20|5. januar l-i felađatvźůtozások figyelembevételével, valamint a 2014. évi
egyszeri kiadásokkal csĺikkentett előzó évi eredeti elóirźnyzat lll}-ed rész 90%,-

ának,
d) a Polgáľmesteri Hivatal infoľmatikai rendszerének mfüĺiđtetéséhez havonta az

előző évi eredeti e|ófuźnyzat I ĺ |2 részének,
e) a20|5.januĺáľ 1-jén munkaviszonyt létesítők esetén a munkakörökhöz kĺitelezően

előírt munkaruha-védőľuha, egyenľuha beszerzés teljes kĺiltségének,

Đ a munkavégzéshezkötelezően előírt BKV bérlet beszerzés teljes költségének

megfelelő ö,sszeg eľej éig.

(3) 
^z 

onkoľmlányzat, az ĺinkormlínyzati tulajdonű gazdasági táľsaságok - a (2)

bekezdés a) pontjában foglaltakľa is figyelemmel - a következők szerint teljesíthetik a
dologi kiadásokat:

a) a l|602 cím dologi kiadásaiľa havonta a 20|4. évi eredeti előirźnyzat egyszeri
kiađásokkal csökkentett összeg l l |2 részéĺek 80%o-a,

b) a l1601 cím rendszeres dologi kiadásaira havonta af0t4, évi eredeti eloirźnyzat
egyszeri kiadásokkal csökkentetett össszeg I l |2 része,

c) a ||200 címcsopoľtba tartoző feladatokľa havonta a 20|4. évi eľedeti
kĺiltségveté si elóirényzat egyszen kiadásokkal csökkentett ĺlsszeg I l IZ.eđ Íésze,

d) a 11101, a III02' a 11103 címcsopoľtba tartoző feladatok esetében a 20|4. évi
előir źny zat 1 l | 2 - ed r észe,

e) a 11300 címcsopoľtba tartoző feladatok esetében a kifizetések utáni tényleges
postaköltségek összege, valamint a hatályos szerzőďésekben, megállapodásokban
meghatározott összeg,

Đ a 11400 címcsopoľtba tartoző feladatok esetében havonta a f0|4. évi
feladatváltozások figyelembevételével, valamint az egyszeri kiadásokkal
cscikkentett 2014. évi módosított eredeti e\őfuźnyzat ll|Z-eđľészének |00oÁ-a,

g) a 7|502 címcsopoľtba tartoző feladatok esetében havonta a 2014. évi eľedeti
e|őirźnyzat az egyszei kiadásokkal csĺjkkentett tisszeg ll|Z-edrészének 60oÁ-a,

h) a 11603, a |1604, a 11605 címcsopoľtba tartoző feladatokra a

szerzóďéseWtźmogatasi szerzódéselďmegállapodásokban meghataľozott feladatok
végľehajtása érdekében a vállalt összeg,

Đ a |1700 címcsopoľtba tartoző feladatok esetében havonta a 20|4. évi eredeti
e|őir źny zat I l |2 - eđ részének

ĺisszege erejéig.

(1) A költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és az onkoľmrányzatbenlházźlsi,
felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat a 2014. évről áthűződő
kötelezettségvállalásokra (feladattal terhelt péĺumaradvány) és a 2015. évre előre
vállalt kĺitelezettségekĺe, valamint az egy éven túl elhasználódó eszkcĺzök,
felszerelések beszerzéséte az e|oző évi tényadat f\%-ának megfelelő összeg erejéig
teljesíthetnek.

(2) Az onkoľmanyzat az egyéb fe|ha|mozźlsi kiadáson belül felújítasi a|apra a
tźnsashźaikĺizgyúlésekálrtalmegszavazottösszegetteljesítheti.



(3) A költségvetési szeľvek, a Polgáľmesteri Hivata| és az onkoľmányzat egyéb
mfüödési célú kiadásokat a 20|4. évrő| áthtlzódó kĺitelezettségvállalásokĺa, az
előzetes ktitelezettségvállalásokra, valamint a hatályos szerződésekre teljesíthetnek.

(4) A költségvetési szervek és az Önkormźnyzat az e||źtottak pénzbe|i juttatasait a
jogszabályban meghatérozott ĺisszeg eľejéig, valamint az ĺjsztöndij pá|yazaton nyeľt
ĺisszeg eľej éig teljesítheti.

(5) AZ ellátottak juttatasĺán belül a lakosságnak juttatott szociális jellegiĺ ellátások
esetében a törvényileg kote|ező, valamint a ktilon ĺinkormányzati rendeletben
megállapított önkormányzati segélyek kifizetéséľe havonta az e|ózó évi eľedeti
e|oitźnyzat | ĺ |2-eď ľészének maximum | l,IYo-atelj esíthető.

4. $ (1) JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Kĺizpont Nonprofit Kft. az
átmeneti időszakban a működésre 430,0 e Ft támogatási előlegre, a Józsefuaľosi
Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft. múködésére 595,5 e Ft
tźlmo gatási előle gre j o go s ult.

(2) 
^ 

Józsefuaľosi KözösségiHazak Nonprofit Kft. a kozszo|gźltatźsi szerződésben
foglalt feladatok e||átására . fuźnyítáĺ közösségi diviziő, vźi|a|kozásfejlesztés,
kozművelődés, rcnďenényszervezés, kommunikáció, üdültetés az átmeneti
időszakban janurĺľ hónapra ó8.551,5 e Ft, februáľ hónapra 78.000,0 e Ft támogatrĺsi
előlegre jogosult.

5. s A Képviselő-testiilet fe|Inta|mazza apo|gźrmesteľt a fedezet biztosítźsźtra

a) a 3. $ (1) bekezdésében foglaltakon felül a projekteknek, valamint apźůyázaton
elnyeľt cé|hoz kotdtt tĺĺmogatási szetződésben/megá|Iapodásban vállaltak
folytatatásáľa, a 2014. évben koltségvetési fedezettel rendelkező projektek
megvalósításźůloz a páIytnati önľészek biztosítasara a pélumarudvany terhéľe, a
pźiyźaatipénzeszkozökmegelőlegezéséľeazźúmenet7legszabadpélueszkozteľhére,

b) a 20|4. évi eredeti költségvetésben tewezett polgármesteľi, alpolgáľmesteľi
keretek éves összegének havonta az tllL része &}%-aÍLak binositásáĺa" mely
elsősorban a tisztség e||źtásźůloą a dĺintéshozatal e|ősegitéséhez szfüséges tanácsadói
és egyéb tevékenységek díjazásźtta, továbbá önkormĺĺnyzati érdekek
ťrgyelembevételévelszabadonhasznźůhatőfe|,

c) összeghatártól függetlentil a rÉI-pr - Program pénzbeli adomiínyainak
befogadásĺĺľaésannakaprogľamszenĺtife|haszná|ására,

d) a társashĺĺzak páLyźzati felújítási tiĺmogatásainak kifizetésére a 2014. évi
tátsasházitámogatáselőfu źnyzataszabadpéĺumnaďvźnyanakerejéig,

e) a 2015. januar l-jét ktivető táľsasházi pá|yźuatok esetében k'tzárő|ag a
gázszoLgéitatásból kjzáĺt, vďamint az azomali végľehajtást igénylő, életveszélyt
megállapító határozatíal rendelkező tátsasházak részérę kötelezettségvállalások'ra, a
20|5. évi költségvetés terhére maximum 5.000,0 e Ft eľejéig,

Đ a 20|4. évi módosított kciltségvetésben szereplő pľojektek megvalósítésáůloz az
elfogadotttervek,szerzőđésekalapjrínaf edezetbiztosításfu a,

g) igény esetén az íntézmények és az önkormźnyzati |akőhazak gazhá|őzatźnak
felújításahoz sztikséges kötelezettségvállalásokĺa a 2015. évi kĺiltségvetés terhéľe



maximum 2.000,0 e Ft-ig, azintézmények és az önkoľmźnyzatilakőhźzak életveszély
e|hétrításźtr a maximum 5.000,0 e Ft-i g,

h) a 2014. évi szabad pénzĺnaruďvźny teľhére az e renđeletben meghatźrozott
feladatokĺa

6. $ (1) A 3. $ (1) bekezdésében és az 5. $ (1) bekezdésében meghataľozottakon kívüli, a
20|4. évben rnegindított kozbeszeruési - beszerzési eljĺĺrás eredménytelensége esetén a
kötelezettségvállalás megsziĺnik és a kote|ezetĺséggel teľhelt maradvlíny szabad
p érumar ađv źnynak minő sül.

(2) A2015. évi költségvetésről szóló önkormźnyzati ľendelet elfogadása előtt a 2015.
évi költségvetés és a20|4. évi szabadpénzmaradvány terhére k'tzárőIag a Képviselő_
testĺilet előzetes döntésével váI|a|hatő kötelezettség.

(3) A 2014. évi szabad pérumarudvány teľhére a 20|4. évben költségvetési fedezettel
rendelkező, de be nem fejezett 11601 cím önként vállalt feladatok kĺjzül a Sráľkany
utca közvilźryítas felújítása a20|4. évben jóvahagyott e|őirźnyzatanak maradvźnyźtbő|
246,0 e Ft összeg erejéig, valamint a 11603 címen a lakók kikĺiltĺiztetési szabad
e|őkźnyzat maradványának erejéig kötelezettség vállalható.

7. s (1)A nemzetiségi tlnkoľmányzatok működtetéséhez, éptiletfenntaĺtásźůloz a 20|4. évi
eredeti e|őfuányzat időarányos tisszegének 80Yo-a használható fel.

(2) A nemzetiségi onkoľmrĺnyzatok részére (1) bekezdésében foglaltakon felĹil a
mfüödtetéshez és a feladatellátźsźůloz nemzetiségi önkormanyzatonként éves 200,0 e
Ft, a Jőzsefuríľosi Roma onkoľmanyzat esetében éves 7.476,0e Ft ll12-eđ része
teljesíthető havonta.

8. s E rendeletben nem szabźiyozott a20|5. évi kclltségvetést érintő gazdá|kodźlsi ügyben
a Képviselő.testiilet egyedileg dönt.

9. s Q) Ez a rendelet z}Is.januaľ l-jén lép hatá|yba és a2015. évi kciltségvetésről szóló
önkormányzati rendelet hatá|yba lépésének napján megszűnik.

(2) 
^20|4. 

évi kciltségvetésľől szőIő 3l20I4. (II.13.) önkoľmĺĺnyzatirende|et 5' $ (1)

bekezdése, a 10.$-a, a l3.$-a, l5.$-a, a 17. $ (l)-(2) bekezdése, a 19. $-a, 2I.$-a,22.$
(4) bekezdése, 23.$-a,25. $-ą a 26.$-a,27.$-a,28.$-a, 29.$-a a 20|5. évi
költségvetéséľől szóló cinkormlínyzati rendelet hatá|ybalépéséig hatályban marad.

Budapest,2014.

Danada-Rimĺán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ



^ 
201'4. nvl ÁľuENETI ca.znÁr,xouÁsnoĺ, szoĺo oľromĺÁľYZ^TI

RENDELET - TERVEZET
rľooror,Ása.

1.$
Felhatalmazást kap a Polglĺrmester aZ oĺlkormźnyzat bevételeinek beszedéséľe és a
jogszabályban előírt kiadások teljesítéséľe az érvényes szerződések, megállapodások a|apjźn.
A koltségvetési szervek ktjtelesek a kĺiltsógvctćsi szcľv fcladatköľóbcn ellótott szolgóltatósok
ellenéľtékének, a térítési díjaknak a beszedésére, mely egyben az áftmeneti időszakban a
kiadásaikat is finanszír ozza a fenntartói támogatáson kívül.
A Polgáľmesteľ fę|hata|mazást kap az ę||enőrző szervezetek hatźrozataibarl, bírósági
végzésben meghatźrozott fizetési kötelezettségek teljesítésére a mulasztás elkeľĹilése

érdekében.

2.S
A költségvetési szeľvekľe általánosan, a működési kiadások tejesítéséľe vonatkozó
szabźiyozźts jelenik meg, milyen kor1átozássa|., mennyi kiađás teljesíthető az átmeneti
időszakban.
onkormanyzati feladatellátásľa vonatkozóan címĺendenként, cím csoportonként hatáxozza

meg, hogy milyen és mennyi kifizetés teljesíthető azátmeneti időszakban.

3.S
A költségvetési szervekĺę és az önkoľmanyzati fe|adatellátásra vonatkozóan szabźiyozza,
hogy a felújításokĺa, felhalmozásokĺa \<lzárő|ag az áthtlződő kö'telezettségvállalásokľa,
valamint a Képviselő-testiilet á|ta| előző években vállalt, de a 2015. évet érintő
k<itelezettségvállalásokľa telj esíthető kiadás.
A szociális jellegű kiadások azátmeĺeti időszakban csak a jogszabáIyokban meghatározottak
szerint fizethetők ki.

4.S
Az onkoľmźnyzat nonprofit gazdasági tarsaságainak támogatási előlegét hatźrozza meg az
átmeneti időszakban, ami amfüödőképességet, feladatellátást biaosítja.

s.s
Fe|hata\mazást ad a Polgĺáľmesternek az e|ózo években benffitott, de még le nem zfuult
pá|y azatok önĺészének bizto sításfu a.

Meghatáľo zza a tísztségviselők kereteinek átmeneti összegét.
Felhatalmazza a Polgźrmesteľt a LELEK-Progľam adományainak elfogadásara és adomány
program szerinti fe|hasznźiźsfu a.

Meghataľozásra kerul, hogy az átmęneti időszakban a társasházaknak milyen támogatás,

kolcsĺĺn, mennyi ĺisszeg erejéig adható, valamint mennyi ĺĺsszeg hasznźtlható fel életveszély
e|hźritásra,gázháIőzatcseľéľe.
Felhatalmazza aPo|gźrmesteľt a projektekhez szfüséges forľások biztosítására, a2014. évi
szabađ péĺumarađvany teľhére az önkormźnyzati rendeletben meghatźltozott feladatokľa
tĺiľténő biztosítását.

6.S
A 2014. évi feladattal teľhelt péĺumaradváĺy szabaď péĺumaradvánnyá töľténő válásĺának

szabźiyait taĺta|mazzą valamint azokat az eseteket, hogy a szabad péĺumaradványľa mely
feladatok esetében vállalható kcitelezettség. Meghatĺĺrozásra keľül, hogy a 2014. évi szabad
pénzmaruđvźny fe|haszná|ásźlrő|, valamint a20|5. évi költségvetés terhére töľténő előzetes



kötelezettségváIla|ásokról az önkoľmtnyzati rendeletben szabáIyozottakon kívtil kizaľő|aga
Képvi selő -testület dönthet'

7.S
Nemzetiségi iinkoľmĺĺnyzatokmúködési kiadásaira felhasználható összeget szaběůyozza.

8.S
A Képviselő-testiilet hatáskcirének meghatĺĺľozása azokban az ügyekben, amelyek az átmeĺeti
gazdźůkodásrólszóló önkormanyzatirendeletben nem kerĹiltek szabályozásra.

e.s
Hatályba léptető és hata|yźÍ vesztő renđelkezések.




