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Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat képviselő
testületének .../2011. (...) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat 
2011. évi költségvetési gazdálkodásának 
átmeneti szabályozásáról szóló 28/2010. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59. § (3) 
bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2011. 
évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. Fenti rendelkezés alapján az Önkormányzat 
2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2010. (XII. 17.) 
sz. rendelet 4. § (3) bekezdésének módosítása szükséges. 

További módosítást indokol a Vagyonkezelő Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat felé 
benyújtandó pályázat, amely az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításához kéri 
önrész biztosítását. A pályázat benyújtásához a 3. § (1) bekezdésének módosítás szükséges. 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 
rendelet módosítására rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, véleményét az 
elnök a testületi ülésen ismerteti. 

Rendeletalkotási javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének .../2011. (...) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról szóló 28/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 
.../2011. (...) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról 
szóló 28/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

l.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az önkormányzat a 2011. évi végleges költségvetés megalkotásáig új beruházási és 
felújítási feladatokat nem indít a Sibrik u. - Harmat u. - Gergely u. - Noszlopy u. által 
határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkálatainak, az Újhegy sétány 16. szám 
alatti Újhegyi Közösségi Ház módosított építési engedélyezési tervének, az Újköztemető előtti 
körforgalmi csomópont kialakításához szükséges tervnek és előkészítő munkálatnak, az 
Állomás utca 2. szám alatti ingatlan helyiségei kialakítási munkálatainak, a Kada Mihály 
Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda emeletráépítési és a sportcsarnok engedélyezési 
tervének, valamint az Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításához szükséges pályázat 
önrészének kivételével." 

2.§ A rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az átmeneti gazdálkodás idejére a közalkalmazottak részére bruttó 13.450 Ft/hó/fő és a 
köztisztviselők részére bruttó 16.667 Ft/hó/fő összegű béren kívüli juttatást lehet kifizetni." 

3. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Kovács Róbert Hegedűs Károly 
polgármester mb. jegyző 

A kihirdetés napja: Budapest, 2011. január 
A hatálybalépés napja: Budapest, 2011. január 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat képviselő-testületének 

28/2010. (XII.17.) önkormányzati 
rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat képviselő-testületének 

.../2011. (...) önkormányzati 
rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti 

szabályozásáról szóló 28/2010. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet 

módosításáról 

3. § (1) Az önkormányzat a 2011. évi 
végleges költségvetés megalkotásáig új 
beruházási és felújítási feladatokat nem 
indít a Sibrik u. - Harmat u. - Gergely u. -
Noszlopy u. által határolt rekultivált 
bányagödör növénytelepítési 
munkálatainak, az Újhegy sétány 16. szám 
alatti Újhegyi Közösségi Ház módosított 
építési engedélyezési tervének, az 
Újköztemető előtti körforgalmi csomópont 
kialakításához szükséges tervnek és 
előkészítő munkálatnak, az Állomás utca 2. 
szám alatti ingatlan helyiségei kialakítási 
munkálatainak, valamint a Kada Mihály 
Általános Iskola és Gyermekek Háza 
Óvoda emeletráépítési és a sportcsarnok 
engedélyezési tervének kivételével. 

3. § (1) Az önkormányzat a 2011. évi 
végleges költségvetés megalkotásáig új 
beruházási és felújítási feladatokat nem indít a 
Sibrik u. - Harmat u. - Gergely u. - Noszlopy 
u. által határolt rekultivált bányagödör 
növénytelepítési munkálatainak, az Újhegy 
sétány 16. szám alatti Újhegyi Közösségi Ház 
módosított építési engedélyezési tervének, az 
Újköztemető előtti körforgalmi csomópont 
kialakításához szükséges tervnek és előkészítő 
munkálatnak, az Állomás utca 2. szám alatti 
ingatlan helyiségei kialakítási munkálatainak, 
a Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek 
Háza Óvoda emeletráépítési és a sportcsarnok 
engedélyezési tervének, valamint az 
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek 
felújításához szükséges pályázat önrészének 
kivételével. 

4. § (3) Az átmeneti gazdálkodás idejére 
a közalkalmazottak részére bruttó 13.450 
Ft/hó/fő és a köztisztviselők részére bruttó 
37.095 Ft/hó/fő összegű béren kívüli 
juttatást lehet kifizetni. 

4. § (3) Az átmeneti gazdálkodás idejére a 
közalkalmazottak részére bruttó 13.450 
Ft/hó/fő és a köztisztviselők részére bruttó 
16.667 Ft/hó/fő összegű béren kívüli juttatást 
lehet kifizetni. 


