Módosító előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés egyenlege - 5,6 milliárd forint, ugyanis a 15,4 milliárdos
működési kiadást nem fedezi a 9,8 milliárdos működési bevétel. A hiányt a
tartalékokból, pénzmaradványból kell pótolni. Milliók mennek el megbízási díjra,
tucatnyi szakértői szerződésre, tanácsadókra. Ennek a kialakult állapotnak az
elsődleges oka a polgármester felelőtlen vagyongazdálkodási politikája. A kerület
rendbetételének legelső, ésszerű lépése a költségvetéssel kapcsolatos polgármesteri
hatáskörök szűkítése.
A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy
esetenként 25 millió forint összegig az általános tartalék felhasználásáról döntsön.
Tekintettel arra, hogy az általános tartalék összege nem éri el a 95 millió forintot, ezt a
határt szeretnénk 10 millió forintra csökkenteni.
A 6.§ (6) bekezdése szerint a Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési
sorokra történő átcsoportosításának a jogát a polgármesterre ruházza át. Ezt a jogot
javasoljuk a költségvetésért felelős bizottságra átruházni.
A 8.§ (2) bekezdése felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a működési kiadások
vonatkozásában többéves, de legfeljebb hároméves időtartamra keretszerződést
kössön. Tekintettel arra, hogy éppen a működési kiadások indokolatlan megnövelése
miatt borult fel a kerület stabil gazdasági helyzete, indokolt ennek a felhatalmazásnak
a visszavonása.
A 10. § (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert a kiemelt kiadási és bevételi
előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. Javasoljuk, hogy az
átcsoportosításra a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával kerülhessen sor.
A 24. § az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a
polgármesterre ruházza át. Ezt a jogot javasoljuk a költségvetésért felelős bizottságra
átruházni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a

továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
az Mötv. 50 §-a alapján minősített többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosító javaslat elfogadásával alkossa meg a
Költségvetési rendelet módosítását!
Döntési javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(11.28.) önkormányzati rendeletet módosításáról szóló .../2022. (....) önkormányzati
rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda
Az előterjesztés melléklete (i):

1. melléklet rendelet tervezete
2. melléklet rendelet indokolása
3. melléklet előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.
§-a alapján

1. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (....... ) önkormányzati rendelete
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.

§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 6. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 10 millió Ft összegig a
polgármester dönt. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén
írásban, tételesen tájékoztatja a felhasználásról meghozott intézkedéseiről. „
2. §

A Költségvetési rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az általános tartalék 10 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a
költségvetésért felelős bizottság dönt."
3.§
A Költségvetési rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő
átcsoportosításának a jogát a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel a
költségvetésért felelős bizottságra ruházza át."
4. §
A Költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával és az
önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a polgármester
jóváhagyásával a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az Ávr. 42. §-a alapján saját
hatáskörben módosíthatja. „
5. §
A Költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Polgármester a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az
Önkormányzat között előirányzatátcsoportosítást hajthat végre, különösen
a) a feladatellátás csökkenése miatt,
b) év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén."
6. §

A Költségvetési rendelet 24. § helyébe a következő rendelkezés lép:

,,24.§ A Képviselő-testület - kamatbevétel szerzése céljából - az átmenetileg szabaddá
váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a költségvetésért felelős bizottságra
ruházza át. A bizottság a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által
garantált értékpapír (államkötvény) vásárlására jogosult."
7.§
Hatályát veszti a Költségvetési rendelet 6. § (7) bekezdésének b) pontja.
8.§

Hatályát veszti a Költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdése.
9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. június 8.

Gulyás Gergely Kristóf

2. melléklet
Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező,
valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
elkészült.
Részletes indokolás

Indokolás az 1. §-hoz: Az általános tartalék felhasználásnak hatáskörét tisztázza
értékhatár alapján.
Indokolás a 2. §-hoz: Az általános tartalék felhasználásnak hatáskörét tisztázza
értékhatár alapján.
Indokolás a 3. §-hoz: A céltartalékok közötti átcsoportosítás hatáskörét telepíti a
költségvetésért felelős bizottsághoz.
Indokolás a 4. §-hoz: A kiemelt bevételi és kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás
hatáskörét tisztázza.
Indokolás az 5. §-hoz: Az Áht. 34. § szerinti átcsoportosítás hatáskörét tisztázza.
Indokolás a 6. §-hoz: Az átmenetileg szabaddá vált pénzeszköz lekötésének jogát
telepíti a költségvetésért felelős bizottság hatáskörébe.
Indokolás a 7. §-hoz: A 4. §-ban rögzített hatáskörtelepítés miatti feladatismétlés
törlése miatt indokolt.
Indokolás a 8. §-hoz: A működési kiadások vonatkozásában történő több éves
szerződéskötés jogát szünteti meg.
Indokolás az 9. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a
közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló
5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet
tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső
előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

3. melléklet
Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a
helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből
finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező
feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak
végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi
következményei nem várhatóak.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A rendelettervezet a takarékos és ésszerű gazdálkodás, és a bevétele és a kiadása
egyensúlyának a megtartása érdekében hatásköröket módosít, a költségvetés
főösszegét nem módosítja.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

