BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. december 12-i ülésére
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülés

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a
képviselő-testület ülé^éíéö

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

i

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI.
törvényt, hatályba lépése 2020. január 1. napja.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3)
bekezdése szerint a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-éig
nyújtja be a képviselő-testületnek.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének előkészítő munkálatai
megkezdődtek, a 2019. évi általános önkormányzati választásokra tekintettel a
képviselő-testület számára nem javasolom 2020 decemberében a költségvetési rendelet
megalkotását.
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Az Áht. rendelkezik ebben az esetben a helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának
a szabályairól.
Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb
március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben
felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket
folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. Az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új
költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.
Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek
beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos
teljesítésére.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának 2020. év eleji működőképességének
megőrzése érdekében, valamint 2019. évi képviselő-testületi döntések határidőben
történő végrehajtása érdekében a Képviselő-testület elé terjesztjem az átmeneti
gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előterjesztés szövegében vagy mellékletében minden esetben be kell mutatni
különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi,
adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának
szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit,
valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket. A hatásvizsgálatot az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja
meg, és a melléklet szerinti rendelet-tervezetet fogadja el.
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2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.
mellékletben foglaltak szerint megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzatának 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló .../2019. (...)
önkormányzati rendeletet.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI
1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:

rendelet-tervezet
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 17. § alapján
indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.
§ alapján

1. melléklet
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2019. (...) rendelete
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi átmeneti
gazdálkodásának a szabályairól

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit folytatólagosan beszedje, és kiadásait az előző
évi kiadási előirányzatokon belül időarányosan, folytatólagosan teljesítse.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei, a működési támogatásban részesülő
gazdasági társaságok, a rendszeres támogatások, pénzeszköz-átadások 2020. évi
finanszírozása az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet hatályba lépéséig a 2019. évi eredeti kiadási előirányzatokon belül időarányosan
teljesülhet.

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
hatályba lépéséig új beruházásra vonatkozó kötelezettség nem vállalható, kivéve a
közvetlen élet- és balesetveszély, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető helyzet
elhárítását, továbbá a képviselő-testület által meghatározott feladato t.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
hatályba lépéséig a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló önkormányzat rendeletben meghatározott beruházási, felújítási
feladatra új kötelezettség vállalása és kifizetés teljesítése a 2019. évre jóváhagyott
előirányzat maradványain belül teljesíthető a már megkötött szerződés alapján.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
hatályba lépéséig a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz
kapcsolódó feladat tárgyévi ütemére kifizetés a 2019 évben vállalt kötelezettségnek
megfelelően teljesíthető.

3. § Az Önkormányzat, a költségvetési szervei és gazdasági társaságai létszám
előirányzataira az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet hatályba lépéséig a 2019. évi eredeti előirányzatokat kell alkalmazni.

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet az
annak a hatályba lépéséig teljesített beszedett bevételek és teljesített kiadások
beépítésével kell elfogadni.
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5. § Ez a rendelet 2020. január 1 -jén lép hatályba, és az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének a napján hatályát veszti.

Budapest, 2019. december 12.

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
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2. melléklet
Hatásvizsgálat
Az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének
megalkotásához

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet biztosítja az Önkormányzat és intézményei jogszerű működését és
finanszírozását, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba
lépéséig.
A rendelet tartalmazza azokat a felhatalmazásokat, melyek a költségvetési rendelet
elfogadásáig a folyamatos működéshez szükségesek.
2. Környezeti és egészségügyi következményei
A rendeletnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A tervezet adminisztratí v terheket nem keletkeztet.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
Az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotását az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem kötelező. A
rendeletalkotás egy lehetőség az önkormányzat számára annak érdekében, hogy az
önkormányzat áthidalja a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadásáig terjedő
időszakot.
A rendelet megalkotásának elmaradása nem jelent az önkormányzatra nézve hátrányos
jogkövetkezményt. Az államháztartásról szóló törvény 25.§ (3) bekezdése szerint „ha az
önkormányzat nem alkot az átmeneti gazdálkodásról rendeletet, akkor a polgármester
jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére”, ezáltal biztosított a folyamatos
működéshez szükséges bevételek és kiadások teljesítése. Ebben az esetben a
polgármesternek beszámolási kötelezettsége van a képviselő-testület részére.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek
Rendelkezésre állnak.
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3. melléklet

Általános indokolás
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról
szóló rendelete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény előírásainak
megfelelően készült. A rendelet megalkotása az önkormányzat biztonságos működését
szolgálja. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése megfelelő alapot képez az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet kiemelt előirányzatainak meghatározásához, mert az
intézményszerkezetben, a feladatellátásban és az állami támogatások rendszerében nincs
alapvető változás a két évet érintően.

Részletes indokolás

1. § Az önkormányzat folyamatos, zavartalan működése miatt a polgármester
felhatalmazást kap a képviselő-testülettől, hogy az átmeneti időszakban gondoskodjon
a bevételekfolyamatos beszedéséről és az intézmények működéséhez szükséges kiadások
teljesítéséről. Ugyanígy felhatalmazást kapnak az önkormányzat költségvetési szervei,
hogy az időarányos kiadási előirányzataikat felhasználhassák.
2. § A képviselő-testület döntése alapján új beruházás a költségvetési rendelet
elfogadásáig csak rendkívüli esetben indítható, a 2019-ben megkezdett beruházások
folytathatóak.
3. § A létszám-előirányzatokat a rendelet a 2019. évihez hasonlóan állapítja meg.
4. § A rendelkezés garantálja, hogy az átmeneti időszak pénzügyi folyamatai a 2020.
évi költségvetési rendeletben szerepeljenek.
5. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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