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Budapest Főváros XV . kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
2019. évi gazdálkodását érintő ké pviselő-tes tületi döntésekrő l

Tisztelt Képvi se l ő-testület!

AJ Buda pest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása
Az áll amháztartásról szóló 20 11. évi CXCY. törvény (további akban: Áht.) 24.§ (3) bekezdésében fog laltak
szerint a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 20 19. február 15-i g nyújtja be a
Képv i se l ő -testületnek.

A Képv i se l ő -testü l et az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centráli s alárendeltségű szervek fe ladat- és hatásk ö re irő l szóló
1991. évi XX. törvény 138. § (1 ) bekezdés 1) pontja szerint.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalm azza a polgánnestert a helyi önkormányzat és
költségvetési szervei bevételeinek fo lytatólagos beszedésére és kiadásainak telj esítésére, valam int
meghatározza az átmeneti gazdálkodás szabályait.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás id őtartamát, mely az új
költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
A 2019. évi költségvetési rendeletet az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben adott felhatalmazás
alapján beszedett bevételek és teljesített ki adások beépítésével kell a Képviselő-testül etnek elfogadnia.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása megteremti a jogszabályi kereteket az önkormányzat
átmeneti gazdálkodásához a 2019. évi eredeti kö ltségve tésrő l szó ló rendelet elfogadásának és hatályba
lépésének napjáig tartó i dőszakban .
A Főváros i Önko rmányzat és a kerületi önkonnányzatok közötti forrásmegosztást ez e rről szóló 2006. évi
CXXXIII. törvény szabályozza. A törvény 5. § (1 ) bekezdése értelmében: „A főváros i ö nkormányzat a
tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendeletének tervezetét a kerül eti önkormányzatok részére véleményezés céljából - tárgyév január 10-éig küldi meg. A véleményezésre a kerületi önkormányzatoknak
legalább tizenöt napot kell biztosítani. A főváros i önkormányzat közgyű l ésének a forrásmegosztási
rendeletet úgy kell megalkotnia, hogy az a tárgyév január 31-ig hatályba lépjen."
T ekintettel arra, hogy a Képvi se l ő-testü let tervezetten 20 l 9. január 29-én ül ésezik, j avaslom a ti sztelt
Képv i se l ő -testü l etnek, hogy a forrásmegosztási rendel et-tervezet véleményezésére hatalmazza fel a
Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyo ngazdálkodási Bi zottságot, melyrő l szóló határozati
javaslat az e l őterjesztéshez csatolásra kerü lt.
B/ A Polgármes teri Hivatal dol gozóit 2019. évre

megillető

egyéb juttatások elfogadásá ról

A közszolgálati tisztv i se lőkrő l szó ló 2011. évi CXC lX. tv. (továbbiakban: Kttv. ) 234. § (3)-(4) bekezdése
alapján a fel sőfo kú és a középiskolai végzettségű közti sztv i se lők részére adható illetménykiegészítést a
Képvise l ő-testület tárgyévre áll apítj a meg.
A Polgármesteri Hivata l dolgozóit megi ll ető szociáli s és egyéb juttatásokró l, támogatásokról szóló 15/20 12 .
(TY . 27.) önkormányzati rendel etben (továbbiakban: R.) megáll apított ill etménykiegészí tést, a bankszámlahozzáj árulás havi összegét változatlan fe ltételekkel javaslo m a 20 19. évben is megállapítani.
Magyarország 20 19. évi központi költségvetéséről szó ló 201 8. évi L. tv. 60. s (6) bekezdése alapj án a helyi
önkonnányzat Képv i se lő-testül ete rendeletben állapítja meg a Képvisel ő -testü let hivatalánál foglalkoztatott

köztisztviselőkre vonatkozó illetményalapot, amely magasabb összegű , mint a központi illetményalap.
Javaslom 2019. január l-jétől az önkormányzati köztisztviselői illetményalapot 55.000 Ft-ban megállapítani.

A Kormány törvényjavaslatot készít e l ő, amelyben a tervek szerint a központi közigazgatásban dolgozó
kormánytisztvi se l ők részére 2019-ben átlagosan 30%-os béremelést valósítanának meg.
Az e lmúlt időszakban a hivatal álláshelyei nek betöltése nehézségbe ütközött, illetve ütközik, mivel nem
tudunk versenyképes béreket biztosítani sem a köztisztviselők, sem az egyéb munkavállalók részére. A
garantált bérminimum összegének elmúlt években végrehaj tott és várható jelentős emelése következtében
mind a közalkalmazotti, mind a köztisztviselői bértábla elveszíti eredeti , differenciálást szolgáló tartalmát.
Ennek eredményeképpen kialakult az a helyzet, hogy a pál yakezdő és a több évtizedes szolgálati
jogviszonnyal rendelkező iskolai végzettségű munkavállaló ugyanolyan összegű javadalmazást kap. A
közszférában ennek következtében hiányszakmák jöttek létre, melynek oka a versenyképes gazdaság elszívó
hatása a jó szakemberek iránt. Az illetményalap emelés hozzájárulna, hogy kis lépésben, de követni tudjuk a
gazdaság fi zetőképes béreit.
A Magyar Államk incstár számfejti az önkormányzati tisztségviselők (po lgármester, alpolgármesterek)
illetményét. A MÁK szervezeti adattárba való rögzítéshez szükséges a Képviselő-testület határozata,
amelyben rögzítésre kerül , hogy a Polgármesteri Hivatalánál fog lalkoztatott közti sztvise lők illetményalapját
az önkormányzat ti sztségvise l ő i tekintetében is alkalmazni kell. A tisztségviselők illetményéné l ez a
nyelvpótlékot érinti .
Az R. 8. §-a a Kttv. 151 . § ( 1) bekezdésének alkalmazásáról rendelkezik, mely alapján a köztisztviselőt
megillető cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, amelyet az
55.000 Ft illetményalap alapján bruttó 275.000 Ft/fő/év összegben javaslok megállapítan i. A munka
törvénykön yvéről szó ló 20 12. I. tv. (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria
juttatás összege a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 60. § (4)
bekezdése alapján bruttó 200.000.- Ft/fő/év.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80. §
( 1) bekezdése szerint a főállású alpolgármester illetményének összegét a képviselő-testület a polgármester
illetménye 70-90%-a közötti összegben áll apíthatj a meg.
A 2/2018. (XI.7.) számú polgármesteri utasítás alapján Tóth Imre alpolgármester 20 18. november 8-ától a
polgármester általános helyettese.
Figyelemmel a Képviselő-testületnek - a jogszabályban biztosított mérlegelési lehetőségére - Tóth Imre
alpolgármester illetményének összegét a polgármester illetménynek 90%-ában javaslom megáll apítani 2018.
november 8. napjától.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a főáll ású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre is j ogosult.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a XV. kerületi önkormányzat
20 19. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendel etet megalkotni, valamint a határozati javaslatokat
jóváhagyni szíveskedjék.
Budapest, 20 18. november 28.

Jl.'~ A~~
Németh Angéla
polgármester
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Mellékl etek:
!. melléklet: Budapest Főváros XV . kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormán yzata
Képvi selő-testületének .. ./20 18. ( .. . ) önkormányzati rendelet-tervezete a 201 9. évi átmeneti
gazdálkodásról
2. melléklet: Lndokolás
3. melléklet: Hatásvizsgálati lap
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Határozati javaslatok:

A Képvi sel ő-testület úgy dönt, hogy
( 1) a Főváros i Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi
megosztásáról szóló fő városi önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére felhata lmazza a
Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottságot.
Fe l e l ős:

polgármester
20 18. december 18. (döntésre)
a Főváros i Önkonnányzat megkeresése szerint, de legkéső bb 20 19. január 25. (véleményezésre)

H atáridő:

(2) 20 19. január
55.000.- Ft.

l -jétő l

a Polgánn esteri Hivatalnál foglalkoztatott

közti sztvi se lők

illetményalapja

Fel elős:

polgármester
Határid ő: 2018. december 11. (döntésre)
(3) a Polgármesteri Hi vatal dolgozóit megill ető szociális és egyéb j uttatásokról, támogatásokról szóló
15/20 12. (IV. 27.) ö nko nnányzati rendeletben meghatározott illetményki egészítés mértékét,
bankszámla-hozzáj árulás mértékét változatlan feltételekkel , a cafetéria j uttatás mértékét a
közti sztv i selők részére az illetményalap ö tszörösének m egfelelő összegben, azaz bruttó 275.000.Ft/fö/év, az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók részére bruttó 200.000.- Ft/fö/év összegben
állapítja meg.
Fel e l ős:

polgánnester
20 18. december 11. (döntésre)

H atáridő:
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(4) a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztv i selőket megill ető illetményalapot 20 19. januárljétől az önkonnányzat ti sztségv i se l ő i tekintetében is alkalmazni kell.
Felel ős:

polgármester
Hatá rid ő: 2018. december 11. (döntésre)
(5) a (2)-(4) határozati javaslatok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében és felkéri a polgármestert, hogy a 20 19. évi költségvetési
rendeletbe a szükséges összeget terveztesse be.
Fe l e l ős:

polgármester
Határ idő: 20 17. december 11. (döntésre)
az Önkonnányzat 2019. évi költségvetésről szó ló rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet
biztos ítására)
(6) Tóth Imre alpolgármester illetményét 2018. november 8.
költségtérítését havi 134.625 Ft-ban áll apítja meg.
Felelős:

napjától

havi

897.500

Ft-ban,

polgánnester
20 18. december 11 .

Hatá rid ő:

(7) Felkéri a polgármestert hogy intézkedj ék az alpolgármester illetményével kapcsolatos ügyviteli
feladatok végrehajtásáról.
Felelős: po lgármester
Hatá rid ő : 20 18. december 18.

(1)-(5) számú határozati javaslat elfogadásához
elfogad ásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Az

min ősített

a (6)-(7) határozati javaslat

(Jogszabályi hivatkozás: A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti.forrásmegosztásról
szóló 2006. évi CXXX111. törvény 5.§ (1) bekezdése; a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 281201 2.(Vll. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése); A Polgárm esteri Hivatal
dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló f 512012. (IV. 2 7.) önkormányzati
rendelet
Rendeletalkotási javaslat:
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képvi se l ő-testülete úgy
dönt, hogy megalkotja .... . ./20 18. ( ......... ) önkonnányzati rendeletét a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról.
Felelős :

polgármester
2018. december 13. (kihirdetésre)

Határidő:

A rendelet el.fogadásához minősíteff szavazattöbbség sziikséges.
Jogszabályi hivatkozás: a Magyarország hely i önkormányzatairól szóló 201 1. évi CLXXXJX. törvény 42. §
1. pont és 50. §; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. §-a," a közszolgálati tisztviselőh„ől
szóló 201 J. évi CXCIX. tv„ ll'fagyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 201 8. évi L. tv.
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1.melléklet

Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képviselő-testületének

.. .. ./2018. ( ..........) önkormányzati
rendelete
a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Képv iselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(1 ) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében
elj árva,
a
helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak,
valamint
egyes
centráli s
alárendeltségü
szervek
feladatés
hatás köreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § ( 1) bekezdés l) pontjában kapott
felhatalmazás
alapján
a
2019.
év
költségvetési
gazdálkodásának
átmeneti
szabályairól a köve tkezőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§
( 1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros
XV. kerületi Önkormányzat gazdálkodási
feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra és az
Önkormányzat költségvetési szerveire terjed
ki .
(2)
A
rendelet
rendelkezéseit
az
Önkormányzat
gazdálkodására,
az
ö nko1mányzati feladatok, a helyi nemzetiségi
önkormányzatok
és az
Önkormányzat
gazdasági társaságai fin anszírozására kell
alkalm azni .

teljesítményértékelésén alapuló illetményeltérítéssel összefüggő kiadások legfeljebb a
2018. évi eredeti költségvetésben szereplő
mértékig;
c) a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott
szervezeti
felépítésének
megfelel ő
bérstruktúra és engedél yezett álláshely szám
szerinti illetmények kifizetései ;
d) a jogszabál yon, jogerős vagy fellebbezésre
tekintet
nélkül
végrehajtható
bírósági,
hatósági döntésen, vagy m ás, a fi zetési
kötelezettség összegét vagy az összeg
m egállapításának módját, továbbá a felek
valamennyi
jogát
és
kötelezettségét
megállapító kötelező előíráson alapuló
fizetési kötelezettségek;
fo lyamatban
lévő
e)
a jóváhagyott,
önkormányzati
felúj ítási
és
fejlesztési
feladatokhoz kapcsolódó kiadások a 2018.
évi e l őirányzat-maradványok erejéig;
f) a müködés biztonságához szükséges és
indo kolt felhalmozási ki adások;
g) a szociális ellátás keretében indo kolt
pénzbeli ell átások, a rendszeres segélyezési
feladatok, indokolt eseti segélyezések, helyi
támogatások a 2018. évi eredeti költségvetés
szerkezeti
változásokkal
és
szintre
hozásokkal
módosított
előirányzatának
időarányos mértékéig.
h) az önkonnányzati költségvetési szervek
engedélyezett
áll áshely
szám
szerinti
munkabérek, illetmények kifi zetései.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei
a kiadásokat legfeljebb a 201 8. évi eredeti
költségvetés szerkezeti változásokkal és
szintre
hozásokkal
m ódosított
e l ő irá n yzatának
időarányos
részéig
telj esíthetik.

3.§
Az átmeneti gazdálkodás szabályai
2.§
( 1) Az átmeneti id őszakban telj es íthetők:
a) az önkom1ányzat és költségvetési szervei
rnüködéséhez szükséges kiadások;
b) a Polgármesteri Hi vatal közti sztvi sel őinek
a közszolgálati ti sztv i selő krő l szóló 201 1. évi
CXCIX.
törvényben
e l ő írt

A
Képvi se l ő -testül et
polgármestert, hogy

felhatalmazza

a

a) az önkonnányzat bevételeit fo lyam atosan
beszedj e és ki adásait teljesítse;
b) a 2018. évi marad ványt érintő áthúzódó
szállítói kifizetéseket teljesítse;
c) indo kolt esetben az átmeneti id őszakban
kötelezettséget - a 2. § ( 1) bekezdésében -

! .melléklet

foglaltakon
túlmenően
összesen
100.000.000 Ft értékig vállalj on. Ezen
összeg fölött a polgármester a Képv i selő
testület el őzetes hozzájárulásával vállalhat
kötelezettséget;
d) az önkormányzat és a Palota Holding Zrt.
közötti, 2019. évre szóló megállapodás
megkötéséig legfelj ebb a 2018. ev1
megállapodásban foglalt előirányzatok
időarányos
mértékének
megfe lelően
fi nanszírozza a Palota Holding Zrt-t;
e) az önkormányzat és a RÉPSZOLG
'.'Jonprofit Közhasznú Kft. közötti, 2019.
évre szóló megállapodás megkötéséig
legfeljebb a 2018. évi megállapodásban
fog lalt
el ői rányzatok
időarányos
mértékének megfele l ően finanszírozza a
RÉP SZOLG Nonprofit Közhasznú Kft-t;
f) az önkormányzat és a Palota-15 Nonprofit
Kft.
közötti,
20 19.
évre
szóló
megállapodás megkötéséig legfeljebb a
2018. évi megállapodásban foglalt
e l ő irányzatok
időarányos
mértékének
megfe l e l ően finanszírozza a Palota-1 5
Nonprofit Kft-t;
g) az önkonnányzat és az XV Média
Nonprofit Kft. közötti, 20 19. évre szóló
megállapodás megkötéséig legfelj ebb a
201 8. évi megállapodásban foglalt
e l ő irán yzatok
időarányos
mértékének
megfe lelően finanszírozza az XV Média
Nonprofit Kft-t;
h) gondoskodj ék a 20 18. II. félévi
adóbeszedés utáni adójutalék 20 19. január
31-ig történő kifizetésérő l ;
i) átutalj a a 20 18. évi döntések alapján
megkötött szerződések szerinti ellenértéket
és támogatást;
j) az Önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközeit bankbetétbe, tőke- és
hozamgarantált hazai állampapírokba,
fektesse be.

4.§

A
Képv i selő -testü l et
felhatalmazza
a
polgármestert a 2-3.§-ban foglalt kiadásokkal
kapcsolatos kötelezettségvállalásra.

A

köztisztviselői

illetményalap

5. §

A
Képvi se lő-testül et
a
Pol gármesteri
Hivatalban
dol gozó
kö ztisztv isel ők
illetményalapját 55.000 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
6.§

Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép
hatályba,
rendelkezései
a
2018.
évi
költségvetési rendelet hatál yba lépésének
napj áig hatályosak.

dr. Lamperth Mónika.
j egyző

~ émeth

Angéla
po lgánnester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet
kihirdetésre került 2018.1 2 .. „ . . . napján

dr. Lamperth Mónika
jegyző

2.melléklet
INDOKOLÁS

Az S. §-hoz

Általános indokolás

A Polgármesteri Hivatal köztisztvi selői
illetményalapjának megállapítása.

A 6. §-hoz
A helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreirő l szóló 199 1. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés 1) pontjában kapott
felhatalmazás
alapján a 2019. év
költségvetési gazdálkodásának átmeneti
szabályairól szóló helyi önkormányzati
rendelet megalkotása.
Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

A 2. §-hoz.

Az átmeneti
időszakban
kiadások felsorolása.

teljesíthető

A 3. §-hoz

A polgármester felhatalmazása bevételek
beszedésére és kiadások teljesítésére,
kötelezettségvállalásra. Az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok átmeneti
időszakban történő finanszírozását és az
adójutalék kifizetését, 2018. évi döntések
alapj án megkötött szerződések szerinti
kifizetéseket, az önkormányzat átmenetileg
szabad pénzeszközeinek hasznosítását
szabályozó rendelkezés.

A 4. §-hoz

A polgármester felhatalmazása a 2-3.§-ban
foglalt
kiadásokkal
kapcsolatos
kötelezettségváll alásra.

Hatályba léptető rendelkezés.

3. mell éklet

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

-

Előzetes

hatásvizsgálat -

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a e lőírja a jogszabály előkészítőjének
azon kötelezettségét, hogy e l őzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás
várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményérő l a helyi önkormányzat képvi se lő-testül etét az
alábbiak szerint tájékoztatom:

1. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK
A rendelet megteremti a jogszabályi kereteket az önkormányzat átmeneti gazdálkodásához a
2019. évi eredeti költségvetésről szóló rendelet elfogadásának és hatályba lépésének napjáig
tartó periódusban.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HAT ÁS
Az átmeneti gazdálkodás szabályainak rögzítésével szabályozza a 2019. évi költségvetés
elfogadásáig a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését.
III. KÖRNY EZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.
IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK
A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.
V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS
ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZM ÉNYE
A rendelet megalkotása nem szükségszerű, elmaradásának nincs következménye.
VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI,
TÁRGYI ÉS P ÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti , tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítottak.

