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25/2008. (XII. 18.) 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 
a 2009. évi 

átmeneti gazdálkodásáról 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselı-testülete a kerületi 
önkormányzat költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében a 
finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló 
- többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 76. §-a alapján az alábbiak szerint 
határozza meg. 

1. § 

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2009. évi költségvetésének az 
elfogadásáig az intézményei és hivatala mőködéséhez a 2008. évi eredeti 
költségvetésben jóváhagyott központi forrásoknak és saját bevételnek megfelelı 
pénzeszközt biztosít. 

(2) Az intézményfinanszírozás keretében kiutalt önkormányzati támogatás mértéke 
havonta - az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rend szerint - címenként 
(intézményenként) a 2008. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott - saját bevétellel 
csökkentett - költségvetési összeg 1/12-ed része.  

(3) A személyi kiadások finanszírozásnál a nettó finanszírozás rendjét kell alkalmazni. Ez 
azt jelenti, hogy a személyi juttatások és egyéb személyi jellegő kifizetések esetén a 
munkavállalói és munkáltatói befizetési kötelezettségekkel csökkentve kell az 
önkormányzati támogatást megállapítani. Ezek után az önkormányzati intézmények 
részére a nettó összeg biztosítandó. Kivételt képeznek a Csepeli Egészségügyi 
Szolgálat önkormányzati finanszírozású feladatai, amelyet - az OEP körbe tartozó 
finanszírozás miatt - az önkormányzat bruttó módon finanszíroz. 

2. § 

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közfeladatai ellátását végzı CSEVAK 
Zrt. részére a 2008. évi elıirányzatnak megfelelıen, a közszolgáltatási szerzıdések 
alapján, a havi elszámolási rendszer szerint utalható támogatás. 

(2) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a kerület lakóinak folyamatos 
tájékoztatása érdekében a Csepp TV. Kft. részére a helyi televízió mőködtetéséhez, 
valamint a „Csepel” címő önkormányzati lap kiadásához és terjesztéséhez támogatást 
nyújt a 2009. évi költségvetés elfogadásáig, a 2008. évi költségvetési rendeletben 
meghatározott elıirányzat figyelembevételével és havonta. 
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(3) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a kerület közrendjének és 
közbiztonságának folyamatos fenntartása érdekében a térfigyelı rendszer 
mőködtetéséhez támogatást nyújt a 2009. évi költségvetés elfogadásáig, a 2008. évi 
költségvetési rendeletben meghatározott elıirányzat figyelembevételével és havonta. 

3. § 

(1) Az önkormányzat intézményei és hivatala részére a 2008. évi költségvetésben 
jóváhagyott, a folyamatban lévı, a céljelleggel támogatott felhalmozási (felújítási, 
beruházási, fejlesztési) feladatokat érintıen az elvégzett munkák számláinak 
ellenértékeként a 2008. évi költségvetési elıirányzat erejéig utalható támogatás. 

(2) Részben vagy teljes mértékben külsı forrásból megvalósuló, folyamatban lévı 
kerületi felhalmozási feladatokhoz a saját forrást - a korábbi képviselı-testületi 
határozat alapján - biztosítja. 

(3) A 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a felhalmozási feladatok esetében 
kötelezettségvállalásra a képviselı-testület külön döntése alapján van lehetıség. 

4. § 

(1) A kerületi kisebbségi önkormányzatok részére a központi költségvetésbıl folyósított 
2009. évi elsı negyedévi támogatás három munkanapon belül a kisebbségi 
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára utalandó. 

(2) A kisebbségi önkormányzatok mőködését a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet alapján megkötött megállapodás keretei között biztosítja, melyhez a 
2009. évi költségvetési rendeletében külön forrást rendel. 

5. § 

A képviselı-testület az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettsége keretében a 
kamatfizetéshez és a tıketartozások törlesztéséhez az átmeneti idıszakban a 
pénzeszközöket biztosítja. 

6. § 

A 2009. évi központi költségvetési irányelvek, a központi költségvetési támogatások, a 
fıváros és a kerületek közötti forrásmegosztás, valamint a 2009. évi költségvetési 
koncepció ismeretében, el kell készíteni a kerületi önkormányzat 2009. évi költségvetését.  
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7. § 

(1) A költségvetési rendelet megalkotásáig a képviselı-testület felhatalmazza a 
polgármestert az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és kiadásainak 
fedezésére, továbbá a folyamatos mőködési feltételek biztosítására. A felhatalmazás a 
2009. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének idıpontjáig tart. 

(2) Az átmeneti gazdálkodás idıtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat 
a 2009. évi költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell. 

8. § 

A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. 

9. § 

A rendelet a 2009. február 15-én, de legkésıbb a 2009. évi költségvetési rendelet hatályba 
lépésének napján hatályát veszti. 

 

Tóth Mihály dr. Szeles Gábor 
polgármester jegyzı 

 
 
 
 
 
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2008. december 18. napján. 
 
 
 
        Ábrahámné Turner  Rita 
         irodavezetı 
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Indokolás 

1.§ (1)-(3) Részletesen szabályozza, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig 
maximálisan mekkora forrás erejéig biztosítja az önkormányzat az intézményei 
mőködtetését, a kerület üzemelését. 

2.§. (1)-(2)  Az önkormányzati alapítású és az önkormányzati feladatot teljesítı gazdasági 
társaság támogatását és annak elszámolási módját határozza meg, továbbá 
biztosítja a kerület lakóinak folyamatos tájékoztatását a helyi sajtó és televízió 
mőködési költségeinek finanszírozásával az átmeneti idıszakra. 

2.§ (3) A kerület közrendjének és közbiztonságának folyamatos fenntartásához a 
térfigyelı rendszer mőködtetésének költségeit biztosítja az átmeneti 
idıszakban. 

3.§.(1)–(3) A 2008. évrıl áthúzódó felhalmozási (felújítási, beruházási, fejlesztési) 
feladatok megvalósításának folyamatosságát biztosítja. Továbbá a részben 
vagy egészben külsı forrásból megvalósuló, folyamatban lévı felhalmozási 
feladatok folyamatos végzéséhez biztosítja a feltételeket. 

4.§ (1)-(2)  A kisebbségi önkormányzatok központi költségvetésbıl származó támogatás 
kiutalásának rendjét, valamint a mőködésük feltételeit szabályozza. 

5. § Az önkormányzati kötelezettségek teljesítéséhez biztosítja a feltételeket az 
átmeneti idıszak alatt. 

6-7. §  Az államháztartási törvény 76. §-a szerint az átmeneti gazdálkodási idıszakra 
a felhatalmazást határozza meg, továbbá rendelkezik az átmeneti idıszak 
kifizetéseinek tervesítésérıl. 

8-9. § A rendelet hatályának idejét rögzíti.  
 
 


