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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) rendelet módosítására
vonatkozó rendelet tervezet kifüggesztéséről (I. forduló) a Képviselő-testület 2013. május
16-ai ülésén döntött. Az I. forduló óta eltelt egyeztetések alapján az alábbi módosítások
szükségesek:

I.

Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások
összege 56.583 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan
20.629 eFt az előirányzat növekedés.
2013. május hónapban kaptunk részletes intézményenkénti adatszolgáltatást a Kincstártól az
idei évben eddig kifizetett bérkompenzáció összegéről.

A 408/2012 (XII.28.) sz.

Kormányrendelet szabályozza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjának
igénylési feltételeit és a támogatás folyósítását. A jogszabály szerint a foglalkoztatottak 2011–
2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra a 2013. év
hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, a 2012. december 31-én fennálló
jogviszonnyal rendelkezők jogosultak. Januártól-április hónapig, összesen 27.109 eFt-ot
előirányzatosíthatunk, melyből a Polgármesteri Hivatal kiadásait 3.302 eFt-tal, a Közterületfelügyelet kiadásait 1.534 eFt-tal, az intézmények kiadásait 22.273 eFt-tal emeljük meg.
További egyszeri támogatási előleg került folyósításra 2.750 eFt-tal, mely összeget jelenleg
általános tartalékba tudunk helyezni.
2012. január 01-étől 2014. december 31-ig érvényes pályázati támogatás szerint a FESZGYI
részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.656 eFt folyósítás érkezik.
2012. IV. időszak elszámolása után iskolatej támogatásra 1.013 eFt érkezett. 2013. januártól a
visszaigénylés szabályai megváltoztak, a szállító, illetve a fenntartó KLIK igényelhet vissza
támogatást.
A Nemzetgazdasági Minisztérium idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címén vissza
nem térítendő támogatást biztosított önkormányzatunknak 1.269 eFt értékben. Az előző évi
támogatással májusban, a 2012. évi

Nemzeti Vágtán való részvételi nevezési díjjal

elszámoltunk, idei évben az összeg tartalékba helyezhető.
Kábítószer-Egyeztető Fórum pályázat keretében 500 eFt-ot nyertünk, mely összeggel az
Ifjúsági és drog prevenciós feladatok költségvetési sort emelhetjük.
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II.

Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

A Kicsi Bocs Óvoda közalkalmazottainak helytelen besorolásából adódó 2012. évi illetmény
különbözet rendezését 731 e Ft-tal támogatjuk. Ez a kifizetendő összeg felét jelenti, a
fennmaradó részt az intézmény bérmegtakarításából fedezi.
A „Varázskert bölcsőde” működtetésével kapcsolatos költségek fedezetét év elején
céltartalékba helyeztük. Nyáron elkezdődnek a szeptemberi indítás előkészületei, így a
céltartalékba helyezett összeget a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék sorára át kell vezetni.
A jelenleg analóg módon működő 9.Tv műsorainak sugárzását a jövőben digitális módon is
elérhetővé kell tenni, a szükséges műszaki eszközök beszerzésének költsége 1.782 eFt, mely
az FMK költségvetésének megemelésével biztosítható.
Az Anyakönyv hangosító rendszerének korszerűsítése, valamint a Főépítészi csoport felújítási
munkálatai, a beérkezett árajánlatok alapján 1.869 eFt többlet költséget igényelnek.
A Polgármesteri Hivatal őrzésére, porta szolgálatára valamint az egyéb ingatlanokkal
kapcsolatos őrzési feladatokra kötött szerződés 2013. július 31-ével lejár. A jövőben a
feladatokat a Közterület-felügyelettel kívánjuk ellátni, az állományi létszám bővítése mellett.
A kiadások fedezetét az ingatlan őrzés költségvetés sorról biztosítjuk.
A Ferenc téren működő szökőkút 2012. évi vízdíj fogyasztására műszaki hibából adódóan
közel 5 millió Ft-os számla érkezett, melynek összegét az eredeti költségvetésben nem
terveztük.
A „pénzbeni és természetbeni juttatásokról” szóló helyi rendelet 37. §-ában foglaltak szerint,
a kerületi lakosú és kerületi oktatási intézménybe járó tanulók részére, évfolyamonként adott
összeget biztosít az önkormányzat a tankönyvek beszerzésére. A Rendeletnek megfelelően a
Humánszolgáltatási Iroda előzetes kalkulációt végzett a 2013/2014. tanévre vonatkozóan, a
kerületi

működtetésű,

valamint

egyházi

fenntartású

adatszolgáltatása alapján. A fent említett adatszolgáltatás

köznevelési

intézmények

a következő tanévben a 2-12.

évfolyamon 1.721 kerületi tanulóval számolva, a rendeletben meghatározott összeghatárok
szerint közel 27 millió Ft tankönyvtámogatást vetít előre. A taneszközökre cc. 7.000 eFt-ot
kell szintén létszám függően biztosítani. Jelenleg a „Tankönytámogatás” soron ez a fedezet
nem áll rendelkezésre, így további 5.000 eFt-os növelés szükséges. Az összeget részben a
Humánszolgáltatási feladatok (3.000 eFt), részben pedig az általános tartalék (2.000 eFt)
terhére biztosítjuk.
A Belső Ferencváros Kulturális negyed fejlesztése pályázat sort a meghosszabbodott projekt
és az azzal kapcsolatos többlet feladatok miatt 7.000 eFt-tal megemeljük a FEV IX. Zrt
költségvetési sor terhére.
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Ugyanakkor a társaság számára Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám alatti és Lónyay utca
56. szám alatti telkeken történő egységes elhelyezésre vonatkozó konstrukció munkálatai
miatt, 20.000 eFt-ot biztosítunk.
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közterületek komplex megújítása”
pályázaton

Önkormányzatunk részt kíván venni, a Bakáts utca – Nehru part területén

tervezett átalakítási, fejlesztési céllal. A tervezett teljesítések a pályázat szerint a Főváros által
80 % illetve 100 %-ban finanszírozhatók. A megvalósítandó feladatokra a tervezéseket a nyár
folyamán el kell kezdeni, így jelen költségvetés módosításkor már biztosítani szükséges a
Városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások költségvetési sor terhére 7.455 eFt-ot, a 4121-es
költségvetési sorra. Ezzel együtt pedig a 4121-es sor elnevezését meg kell változtatni
„Felújításokkal, beruházásokkal kapcsolatos tervezések”-re.
A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy az intézményekben beléptető rendszert
létesít. Kísérleti jelleggel ennek fedezetére a Városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások sor
megemelésével 10.000 eFt-ot előirányzatosítunk.
A Pénzbeni és természetbeni támogatásokról szóló helyi rendelet módosításával új támogatási
forma került bevezetésre, „Születési és életkezdési támogatás” elnevezéssel. Új költségvetési
sor létrehozásával 6.000 eFt-ot tervezünk a 3315 a Rendkívüli gyermekvédelmi támogatási
sor terhére.
A FESZOFE Kft. 2012. évi beszámolója alapján, a társaság 82.908 eFt eredménnyel zárt.
Mivel az eredmény a Kft-nél maradt, a dupla finanszírozás elkerülése érdekében az idei évi
működési támogatásokra biztosított összeg csökkenthető 82.908 eFt-tal, tekintettel arra, hogy
a társaság ezt az összeget idén felhasználhatja. Az elvonással egyidejűleg viszont, a
szolgáltatás színvonalának és minőségének javítása céljából a társaság számára 60.000 eFt-ot
fejlesztési, beruházási kiadásokra biztosítunk.
A Ferenc tér 9. lakóház felújításának járulékos kiadásaira további 5.000 eFt-ot kell biztosítani,
mely összeg a Balázs B. u. 14. felújítás sorról átvezethető.
A Lenhossék u. 5. sz. alatt KMB irodát alakítunk ki, melynek felújítása és berendezése 3,5
millió Ft többlet kiadással jár.
A Pinceszínház működési engedélye a közeljövőben lejár, ennek megújításához szükségessé
vált a színpad padozat cseréje. A helyszínen tapasztaltak alapján a várható költség 7.800 eFt.
A térfelügyeleti kamerák működtetése során jelentkezett meghibásodások kijavítására,
alkatrészek cseréjére 3,9 millió Ft szükséges.
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A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján a módosításokat tartalmazó
jogszabályi rendelkezések a hatálybalépésükkel – és a módosítással érintett jogszabályba
történő beépülésükkel - egyidejűleg végrehajtottá válnak és a végrehajtott rendelkezés a
végrehajtottá válását követő napon hatályát veszti. Ezért a kifüggesztett rendelet-tervezetbe
foglalt, a módosító rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezés szükségtelen.

Fentieket figyelembe véve a kifüggesztett rendelet-tervezethez az alábbi módosítások
figyelembe vételét kérem:

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.)
rendelet módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 2. §-át az alábbi
szöveggel fogadja el:
„2. §”
A Rendelet 13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A - Képviselőtestület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt
előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan
működő költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetését:

17.656.062 ezer Ft költségvetési bevétellel
17.388.831 ezer Ft költségvetési kiadással
267.231 ezer Ft költségvetési egyenleggel
1.722.623 ezer Ft működési egyenleggel
-1.455.392 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
420.000 ezer Ft finanszírozási bevétellel (irányítószervi támogatás
nélkül)
687.231 ezer Ft finanszírozási kiadással (irányítószervi támogatás
nélkül)
420.000 ezer Ft felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.
(II.19.) rendelet módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 3. §-át az
alábbi szöveggel fogadja el:
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„3. §
A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A - Képviselőtestület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2013. évi
költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:
10.445.540 ezer Ft működési költségvetési kiadás
ebből: 2.754.125 ezer Ft személyi juttatással
713.095 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális
hozzájárulási adóval
5.555.027 ezer Ft dologi kiadással
1.097.564 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
6.750 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
217.899 ezer Ft szociális támogatással
101.080 ezer Ft általános tartalékkal

6.943.291 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
ebből: 4.799.997 ezer Ft felújítási kiadással
995.493 ezer Ft beruházási célú kiadással
1.091.081 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással
50.676 ezer Ft kölcsön nyújtással
6.044 ezer Ft céltartalékkal

687.231 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi
támogatás nélkül)
56.371 ezer Ft kölcsön tőke összegének törlesztéssel
630.860 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel
állapítja meg.”
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.)
rendelet módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 14. §-át az alábbi
szöveggel fogadja el:
„E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.
(II.19.) rendelet módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 1/A, 1/B,
1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, és 12. számú mellékleteiként, jelen
módosító javaslat 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, és 12. számú
mellékleteit fogadja el.
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A módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet szövegét az 1. számú
melléklet, módosított mellékleteit pedig 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, és 14 számú mellékletei tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2013. (….) önkormányzati
rendeletet a jelen módosító javaslatban foglaltak szerint alkossa meg.

Budapest, 2013. június

dr. Bácskai János s.k.
Polgármester

Mellékletek: 1, 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. számú
mellékletek

7

1. számú melléklet
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének …/2013. (….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) és 112. § (1) bekezdés
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 19.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével -,
valamint az önállóan működő költségvetési szervek - a Közterület-felügyelet kivételével - felsorolását
címenként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A Rendelet 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadásokat – 3/D., 4., 5. sz.
mellékletek címenként tartalmazzák.”
2. §
A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A - Képviselőtestület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az
Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési
szervek együttes 2013. évi költségvetését:
17.656.062ezer Ft költségvetési bevétellel
17.388.831 ezer Ft költségvetési kiadással
267.231 ezer Ft költségvetési egyenleggel
1.722.623 ezer Ft működési egyenleggel
-1.455.392 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
420.000 ezer Ft finanszírozási bevétellel (irányítószervi támogatás nélkül)
687.231 ezer Ft finanszírozási kiadással (irányítószervi támogatás nélkül)
420.000 ezer Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”
3. §
A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A - Képviselőtestület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2013. évi költségvetés kiemelt
kiadási előirányzatait:
10.445.540 ezer Ft működési költségvetési kiadás
ebből: 2.754.125 ezer Ft személyi juttatással
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713.095 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális
hozzájárulási adóval
5.555.027 ezer Ft dologi kiadással
1.097.564 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
6.750 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
217.899 ezer Ft szociális támogatással
101.080 ezer Ft általános tartalékkal
6.943.291 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
ebből: 4.799.997 ezer Ft felújítási kiadással
995.493 ezer Ft beruházási célú kiadással
1.091.081 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással
50.676 ezer Ft kölcsön nyújtással
6.044 ezer Ft céltartalékkal
687.231 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás
nélkül)
56.371 ezer Ft kölcsön tőke összegének törlesztéssel
630.860 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel
állapítja meg.”
4.§
A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a
Képviselő-testület jogosult.
(2) A Képviselő-testület a 3/C, 3/D, 4., 5., mellékletekben, címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. A Polgármester az illetékes
bizottságok javaslatai figyelembe vételével dönt.
(3) A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata
- az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
- a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó
részével,
- az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével és
- a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre
bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.”
5.§
A Rendelet 20.§ hatályát veszti.
6.§
A Rendelet 24.§ (2) bekezdése hatályát veszti.
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7.§
A Rendelet 25.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. §
Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból
származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik. Határozatlan
idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget
tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén
a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség szerinti év
kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.”
8.§
A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. §
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
foglaltak szerinti - a gazdálkodási adatokra vonatkozó - közzétételi kötelezettséget az Önkormányzat
honlapján kell
9.§
(1) A Rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §
meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv, saját hatáskörében módosíthatja, a
kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját
hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a
következő költségvetés módosításkor tájékoztatja.”
(2) A Rendelet 31. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A helyi önkormányzati költségvetési szerv többletbevételét felhasználhatja, ez esetben az előirányzat
módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.”
10.§
(1) A Rendelet 34.§ (3) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati
támogatás,”
(2) A Rendelet 34.§ (4), (5), (6), (7) bekezdései hatályukat vesztik.
11.§
A Rendelet kiegészül egy új, 34/A. §-al az alábbiak szerint:
„34/A. §
A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat
kell alkalmazni.
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12.§
A Rendelet kiegészül egy új, 34/B.§-al az alábbiak szerint:
„34/B. §
Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban,
jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának összege erejéig történhet.”
13.§
(1) A Rendelet 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A sz. melléklete lép.
(2) A Rendelet 1/B sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B sz. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1/C sz. melléklete helyébe e rendelet 1/C sz. melléklete lép.
(4) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
(5) A Rendelet 3/A sz. melléklete helyébe e rendelet 3/A sz. melléklete lép.
(6) A Rendelet 3/B sz. melléklete helyébe e rendelet 3/B sz. melléklete lép.
(7) A Rendelet 3/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép.
(8) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép.
(9) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
(10) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
(11) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.
(12) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
(13) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.
(14) A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.
(15) A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.
(16) A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.
(17) A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.
14. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2013. június

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester
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