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Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 25. § (1) bekezdésé-

ben foglaltak alapján az alábbiak szerint terjesztem elő Budapest Főváros IV. kerület Újpest Ön-

kormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetét. 

 

Az Áht. 25. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület – 2021. január 1-től a 2021. évi költség-

vetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra – az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, 

amelyben felhatalmazást ad, hogy helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket 

folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesíthessék. Az átmeneti gazdálkodásról szóló ren-

deletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési ren-

delet hatálybalépésének napján megszűnik. Az Áht. 25. § (3) bekezdése alapján, 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 jogo-

sult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzat-

okon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

Amennyiben a Képviselő-testület nem él rendeletalkotási jogával, úgy az átmeneti gazdálkodás 

2021. január 1-jén hatályba lépő –  fent említett –  rendelkezései nem teszik lehetővé a hivatko-

zott és új beruházások, felújítások vonatkozásában a kötelezettségvállalást vagy a pénzügyi telje-

sítést, ezért azok folytatása, illetve megkezdése érdekében felhatalmazást kell biztosítani az át-

meneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásával. 

A kiadások tervezésénél a társosztályokkal és a Gazdasági Intézménnyel egyeztetett és megter-

vezett adatokat vettük figyelembe. 

A Képviselő-testület/Bizottságok korábban hozott az átmeneti gazdálkodást érintő tételeit is be-

építettük a rendeletbe.  

 
Jelen előterjesztést a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati ren-

delet 54. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. 

mailto:trippon.norbert@ujpest.hu
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Fentiek alapján kérem Polgármester urat, hogy jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

jogszabály-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Rendeleti javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatás-

körében megalkotja az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló Budapest Főváros 

IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének átmeneti gazdálkodásáról szóló 

…./2020. (…) önkormányzati rendeletét.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Budapest, 2020. december 18.  

 

 

Dr. Trippon Norbert  

alpolgármester 
 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: jogszabály-tervezet 

2. számú melléklet: általános indokolás 

3. számú melléklet: részletes indokolás 

4. számú melléklet: hatásvizsgálati lap 

 

 

Jogszabályi hivatkozás:  

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

 Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet 
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1. számú melléklet 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármes-

terének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szó-

ló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-

testület feladat- és hatáskörében meghozott 

 

  …/2020. ( ….  ) önkormányzati rendelete 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  

2021. évi átmeneti gazdálkodásáról  

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésé-

ben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntése sze-

rint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatal-

mazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) és f) pontjában meghatározott fela-

datkörben eljárva, figyelemmel  a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 

törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. év költ-

ségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban 

Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület) és annak 

Bizottságaira, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesteri Hivatalára (a 

továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési 

szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki. 

 

(2) A rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodására, az 

önkormányzati feladatok és az Önkormányzat gazdasági társaságai finanszírozására kell 

alkalmazni. 

 

2. § 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében 

felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetőit, hogy az Önkormányzat 

és a költségvetési szervek átmeneti időszakban esedékes bevételeit folytatólagosan beszedjék.  

 

3. § 

 

(1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskör-

ében felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetőit, hogy az Önkor-

mányzat és a költségvetési szervek átmeneti időszakban esedékes kiadásait teljesítsék. A kiadá-

sok teljesítése során az átmeneti gazdálkodás időszakában kiadás – a (2), a (3), az (5), a (6) to-

vábbá (8) – (10) bekezdések kivételével – csak az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szó-

ló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzat 85 százalékáig időarányosan telje-

síthető.  
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Az átmeneti időszakban – az (5) és a (6) bekezdések kivételével – kizárólag a biztonságos mű-

ködést szolgáló életveszélyes helyzetek elhárítása miatti karbantartási, felújítási feladatokat lehet 

megkezdeni, illetve elvégezni. 

 

(2) A személyi kiadások kifizetését az Önkormányzat, az önkormányzati fenntartású költségveté-

si intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszaká-

ban a 2021. január 1-jétől szükséges bérintézkedések, valamint a Képviselő-testület által elfoga-

dott létszámváltozások figyelembevételével kell teljesíteni. 

 

(3) Az Önkormányzat egyéb működési, felhalmozási célú kiadásai – működési, felhalmozási 

célú támogatásai – vonatkozásában a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a (4) 

és (7) bekezdésben meghatározott támogatások kivételével a 2021. évi költségvetési rendelet 

elfogadásig támogatás nem nyújtható 

 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásai terhére a Bursa Hungarica Fel-

sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra a 2021. évi helyi szintű támogatásához a 

226/2020. (XI.16.) határozat értelmében 900 eFt összegű Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson belülre előirányzatot állapít meg. 

 

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásai terhére 595.000 eFt összegben 

az alábbi beruházásokra, biztosít fedezetet: 

 

1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 „Újpest kapuja térségmegújítási és 

városrehabilitációs projekt” beruházási kiadásai  

(kivitelezés, tervezés, műszaki ellenőrzés) 513.300 eFt 

2. Közműépítés (Szilágyi utcai sportfejlesztés)    40.200 eFt 

3. Tervezési feladatok (Külső Szilágyi utca)   41.500 eFt 

 

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásai terhére 25.000 eFt összegben 

az alábbi felújításokra, biztosít fedezetet: 

 

1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 „Újpest kapuja térségmegújítási és 

városrehabilitációs projekt” felújítási kiadásai 

(járdafelújítás)   25.000 eFt 

 

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásai terhére az Ovi-Sport Köz-

hasznú Alapítvány részére 2.985 eFt összegű Egyéb felhalmozási célú támogatások államház-

tartáson kívülre előirányzatot állapít meg. 

 

(8) A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalások teljesíthetők a 2020. évi maradvány terhére. 

 

(9) A közigazgatási, önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő kifizetési 

kötelezettségeknek eleget kell tenni. 

 

(10) A „COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadásokra” szükség 

szerint a polgármester kötelezettséget vállalhat, illetve kifizetést teljesíthet, legfeljebb 50.000 eFt 

erejéig. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén be kell számolnia. 
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4. § 

 

(1) Az átmeneti időszak időtartama a 2021. január 1. napjától a 2021. évi költségvetési rendelet 

megalkotásáig tart. 

 

(2) A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2021. évi 

költségvetési rendeletbe be kell építeni. 

 

5. § 

 

E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkor-

mányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormány-

zati rendelete hatálybalépésének napján hatályát veszti. 
 

 

 

Dr. Dallos Andrea 

jegyző 

 Déri Tibor 

polgármester 

 

 

Záradék 
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. 

……………………….. napján. 

    

 

 

 

    

   Dr. Dallos Andrea 

   jegyző 
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2. számú melléklet 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 

rendeletének megalkotása szükséges annak érdekében, hogy a korábban meghozott döntések 

alapján megkezdhető új beruházások, felújítások vonatkozásában a kötelezettségvállalást vagy a 

pénzügyi teljesítést végre lehessen hajtani. Ezért azok folytatása, illetve megkezdése érdekében 

jelen jogszabályalkotással felhatalmazást kell biztosítani a 2021. évi költségvetési rendelet meg-

alkotásáig. 

 

Az előterjesztés biztosítja továbbá a 2020. évi költségvetési előirányzatok alapján a 2021. évi 

működés zavartalan ellátását, és segíti annak érvényesülését, hogy a polgármester és az intézmé-

nyek vezetői a helyi önkormányzatot megillető bevételeket beszedhessék, és az előző év költség-

vetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a működési kiadásokat 

időarányos teljesíthessék. 
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3. számú melléklet 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

1. §-hoz 

 

A rendelet hatályát határozza meg. 

 

2. §-hoz 

 

Felhatalmazó rendelkezést tartalmaz a 2021. évi bevételek beszedésére vonatkozóan. 

 

3. §-hoz 

 

Az átmeneti gazdálkodás keretében esedékes költségvetési kiadási előirányzatokat határozza 

meg. 

 

4. §-hoz 

 

Az átmeneti időszak időtartamát határozza meg. 

 

5. §-hoz 

 

A rendelet időbeli hatályát határozza meg. 

 

  



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * trippon.norbert@ujpest.hu 

8 

4. számú melléklet 

Előzetes Hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet 

várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A rendelet megalkotása a költségvetési gazdálkodás folyamatosságát szolgálja, a rendelet a költ-

ségvetési év végén kifutó szabályozás helyettesítésére szolgál, a következő évi költségvetési ren-

delet megalkotásáig 

 

Környezeti és egészségi következményei 

A rendelet-módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet-módosítás az adminisztrációs terheket érdemben nem befolyásolja. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következ-

ménye): 

A rendelet megalkotása lehetőség, azonban a rendelet elmaradásának következménye, hogy csak 

ezáltal biztosítható a kerület fejlődésének, ezáltal a gazdálkodás folyamatossága a költségvetési 

rendelet elfogadásáig. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek bizto-

sítottak. 

A tervezett jogszabály-módosítás egyéb jelentősnek ítélt hatásai 
A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek. 

A tervezett jogszabály-módosítás adatvédelmi hatásai: 

A rendelet-tervezetnek adatvédelmi hatásai nincsenek. 

 

 


