
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A 2019. évi költségvetés előirányzat módosításait, végrehajtási szabályainak módosítását,         
kiegészítését, egyéb felmerült módosítási igényeket tartalmazó rendelet-tervezetet egységes        
szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem. 
  
Az előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások az államháztartásról szóló 2011. évi         
CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdések, valamint az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet 9-12.              
§-a alapján történtek, melyek átvezetésére az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján kerül sor. 
  
1. Bevételi, illetve kiadási előirányzat módosítások (1. sz. melléklet) 
  
Az előterjesztés 1. mellékletében részletezettek szerint átvezetésre kerültek a költségvetés          
bevételi oldalán a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, visszaigénylések, a         
különféle feladatokra átvett pénzeszközök, az intézmények saját hatáskörű        
előirányzat-módosításai, a képviselő-testületi határozatok végrehajtásához kapcsolódó      
módosítások. 
  
Önkormányzatunk 3 új pályázatot nyert el, melyek 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai             
beépítésre kerültek a költségvetési rendelet-módosítás 5. és 7. mellékleteibe: a          
KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. sz. “Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex       
szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán” európai uniós pályázat 14.965 E Ft           
összegben, a TTP-KP-1-2019/1-000002 sz. “Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a          
Felelősségünk!” projekt 1.800 E Ft összegben, a 2019/288-1 sz. “Digitális Jólét Program”            
9.000 E Ft összegben. 
  
A Fővárosi kerületi belterületi, szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő           
ellátásának támogatására a Miniszterelnökségtől kapott 1.072.250 E Ft felhalmozási célú          
támogatás bevételi és kiadási oldalon beemelésre került az önkormányzat költségvetésébe. 
  
 Előirányzat módosítások összesen: 

Bevételi főösszeg változás  + 1 110 151 E Ft 

Kiadási főösszeg változás  + 1 110 151 E Ft 
  
 2. Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések 
  
Az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint az előirányzat-változások a kiadási oldalon           
a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. Az általános tartalékból, céltartalékból,          
céljellegű előirányzat sorokról történő felhasználás átcsoportosításra került a tényleges         
kifizetési sorokra. 



  
 Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések összesen: 

  
Bevételi főösszeg változás:  0 E Ft 
Kiadási főösszeg változás:  0 E Ft 
  

3. Intézmények saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításainak átvezetése 
  
Az intézmények saját hatáskörben az Áht. 34. §-a és a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.               
(I. 22.) XI.ÖK rendelet 11-12. §-a alapján végrehajtott előirányzat-módosításai         
önkormányzati szinten: 
  

 Bevételi főösszeg változás  + 26 130 E Ft 
Kiadási főösszeg változás  + 26 130 E Ft 

  
4. Végrehajtott előirányzat-módosítások összesen (1+2+3): 
  

Bevételi főösszeg változás   + 1 136 281 E Ft 
Kiadási főösszeg változás  + 1 136 281 E Ft 
  

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezésre került útfejlesztési tervek         
megvalósításához 1 milliárd Ft összegű fejlesztési célú hitel. A hitel felvétele érdekében a             
benyújtott Kormány engedélyhez kapcsolódóan szükségessé vált a Képviselő-testület 5/2019.         
(I. 17.) XI.ÖK határozatának, és a Rendelet 12. mellékletének módosítása. Az adósságot            
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség adatok - a hitelszerződésben foglaltakkal          
összhangban - pontosításra kerültek. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. 
A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 3. melléklet II.2. pontjában             
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések három alpontban fogalmazzák meg a          
pályázati alcélokat, melyek az alábbiak: 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
Az a) – c) alpontjában foglalt célok közül egy önkormányzat csak az egyikre nyújthat be               
pályázatot. 
  



Szakmai javaslat alapján célszerű lenne a c) alpontra pályázni, a Rahó utca lakóút nem              
építési engedély köteles szőnyegezéssel, kopóréteg cseréjével történő felújításával (Budaörsi         
út – Maderspach Károlyné utca között). 
Az út mintegy 400 fm hosszú, átlag 5,5 m széles burkolattal, mindkét oldalon szegéllyel,              
szakaszosan kiépített kétoldali, átlag 1,5 m széles járdával rendelkezik. Az útburkolaton a            
foltozott pályaszerkezet mellett szinte a teljes hosszon megjelennek hossz- és keresztirányú,           
valamint  több helyen mozaikos repedések. 
Az igényelhető támogatás fővárosi kerületi önkormányzatok részére legfeljebb bruttó 50          
MFt, de a mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó              
adóerő-képességétől. A Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési      
Rendszerek Főosztálya a XI. kerület vonatkozásában 2018. évben az egy főre jutó            
adóerő-képességet 44.511,- forintban állapította meg. 
Nem lehet pályázni olyan felújítással, fejlesztéssel, melyre a kötelezettségvállalás korábbi,          
mint a pályázat kiírásának időpontja, valamint nem lehet pályázni út, parkoló kialakítására (új             
építésére). 
  
Az Újbuda Prizma Kft. megküldte a felújításra vonatkozó árajánlatát, mely 89.817 E Ft. 
Ebből számítva Önkormányzatunk számára biztosítható a fejlesztési költség támogatása         
65%-ban, de maximálisan 50 MFt. 
Önerőként bruttó 39.817 EFt-t kell biztosítanunk, melyet Önkormányzatunk 2020. évi          
költségvetésében előzetes kötelezettségvállalással biztosítunk. 
  
A miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 16., a nyertes pályázót a döntés közlését             
követő 10 munkanapon belül értesítik. 
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2020. december 31. 
A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a Képviselő-testület 30 napnál nem régebbi           
határozatát a biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével. 
 
II. 
  
A parkfenntartási és felújítási munkák elvégzése a 2018-2021 évekre vonatkozóan          
keretmegállapodás keretében került biztosításra. Az olyan lakossági akciók, mint az          
aprítékolás vagy a növényesítés is a keretszerződésből kerültek megrendelésre, valamint a           
játszóterek, új sport- és fitneszeszközök kihelyezése és fenntartása, továbbá az utak, járdák,            
térburkolatok építési, javítási és karbantartási munkálatai is ezen megállapodás keretében          
voltak elvégezhetők. 
  
A tavalyi évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.             
törvény lehetőséget biztosított Önkormányzatunk számára, hogy támogatást igényeljen a         
fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátására.           
Ennek keretében 1 072 250 000 Ft támogatás folyósításáról döntöttek Önkormányzatunk           
számára, amely a még szükséges önerővel együtt meghaladja a 2 milliárd forintot. 



Ezen útépítési munkák kivitelezése is a keretszerződés keretén belül kerül elvégzésre. 
Tekintettel arra, hogy ezen nagy volumenű útépítési beruházással a jelenlegi keretszerződés           
megkötésekor a pályázati lehetőség ismeretének hiányában a felhasználandó keretösszeg         
kalkulálásakor nem számoltunk, a szerződéses keret a tervezettekhez képest korábban, 2020.           
év első félévében ki fog merülni. 
  
A keretmegállapodás tárgyát képező feladatok elvégzése az Önkormányzat számára kötelező          
és kiemelten fontos. Folyamatos és megfelelő színvonalú ellátása elengedhetetlen. A          
parkfenntartási feladatok jellegénél fogva a hosszabb távú szerződésnek köszönhetően az          
elvégzett munka minősége is érezhető javulást eredményez, így célszerű ezen feladatokra           
vonatkozóan újabb négy évre közbeszerzési pályázatot kiírni keretmegállapodás jelleggel. A          
közbeszerzési törvény értelmében kiírandó uniós nyílt eljárás várható hosszas átfutása miatt           
(kb. 6 hónap) szükséges azt mielőbb elindítani, hogy a 2020. évben is fennakadás nélkül,              
zavartalanul folytatódhassanak a közterület fenntartási munkák. 
  
A közbeszerzési eljárás megindításához, illetve eredményes lefolytatásához szükséges a         
szerződéses keret vonatkozásában évenkénti bontásban előzetes kötelezettségvállalás, melyet        
az alábbiak szerint kellene biztosítani: 
  

E Ft 

Tárgy 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

Parkfenntartás 
keretmegállapodás 4  
évre 

900 000 1 850 000 1 850 000 1 850 
000 

950 000 

Összesen 7 400 000 

  
  
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a tárgyi feladatokra vonatkozó           
közbeszerzési pályázat kiírásához, illetve ez alapján megkötendő keretmegállapodáshoz        
szükséges pénzügyi fedezet tekintetében az előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó        
döntést meghozni szíveskedjen. 
 

  
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a költségvetési         
rendelet-módosítást, valamint a kapcsolódó határozatokat elfogadni szíveskedjen. 
  
  
 Budapest, 2019. június 6. 
  
                                                                                   dr. Hoffmann Tamás  


