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A bizottság részéről jelen vannak:

Soproni Tamás
László Imre dr.
Déri Tibor
Horváth Csaba
Nádasi Tibor
Pál Tibor ,
Szijjártó Ákos

Bizottsági elnök
Bizottsági alelnök
Bizottsági tag
Bizottsági tag
Bizottsági tag
Bizottsági tag
Bizottsági tag

Meghívottként jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

Az ülést vezeti: Soproni Tamás

0. napirendi pont
Napirend

Soproni Tamás: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket Megállapítja, hogy a bizottság 7
fővel határozatképes. Megkérdezi, van-e a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz
valakinek módosító javaslata? Jelzés nem érkezik. A bizottság a napirendjéről szavaz.
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1/2019. (xi. 27.) költségvetési bizottság határozata
A Költségvetési Bizottság napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat Budapest Főváros önkormányzata 2020. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes
Előkészítő: Pénzügyi Főosztály, Költségvetési Osztály

2. Javaslat Budapest Főváros önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló
8/2019. (III.07.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes
Előkészítő: Pénzügyi Főosztály, Költségvetési Osztály
3. Egyebek

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Felelős: Soproni Tamás
Határidő: azonnal
Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás

1. napirendi pont
Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes
Előkészítő: Pénzügyi Főosztály, Költségvetési Osztály

Soproni Tamás: Átadja a szót Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesnek, szóbeli kiegészítésre.
Kiss Ambrus: A napirendi pont egy szokásos kötelező elem, hiszen amíg jövő év várhatóan február
végéig nem fogadják el a költségvetést, addig egy átmeneti gazdálkodásról szóló szabályt kell életbe
léptetni. Ez tulajdonképpen ugyanaz, mint ami az előző években volt, két ponton változtattak az előző
évek tapasztalatai alapján. A 13. § (5) bekezdésbe belekerült a be ruházások-fe hajítások esetében egy
plusz szabály, ami arra vonatkozik, hogy az átmeneti időszakban is folytatódjanak azok a
beruházások, amelyekre van közbeszerzési eljárás engedélyezési okmány. Illetve a másik új elem, a
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11. § (2) bekezdés, ez pedig a kulturális területet érintően már meglévő támogatási szerződések
esetében teszi lehetővé azt, hogy finanszírozhatóak legyenek azok a programok, amelyekről már volt
döntés. Tehát ezt el kell fogadni, hogy működni tudjon a rendszer.

Soproni Tamás: Megkérdezi, van e kérdés vagy észrevétel? Jelzés nem érkezik. A bizottság a
következő napirendi javaslatról szavaz: A Költségvetési Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat
Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására’" tárgyú előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés elé
terjesztésre és elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltak szerint.

2/2019. (xi. 27.) költségvetési bizottság határozata
A Költségvetési Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi
átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására” tárgyú
előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésre és elfogadásra javasolja a határozati javaslatban
foglaltak szerint.

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Felelős: Soproni Tamás
Határidő: azonnal (2019.12.02.)
Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás

2. napirendi pont
Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019.
(IH.07.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes
Előkészítő: Pénzügyi Főosztály, Költségvetési Osztály

Soproni Tamás: Átadja a szót Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesnek, szóbeli kiegészítésre.

Kiss Ambrus: Ez szintén technikai jellegű, abban a tekintetben, hogy várhatóan a közgyűlésen lesz
egy ilyen átvezetés, korábban meghozott, főpolgármesterre átruházott és intézmények saját
hatáskörben hozott döntéseknek az átvezetése, ez az egyik része, a másik, és ez lesz a fő tétele, a
központi költségvetésből beérkezett pótelőirányzatnak az átvezetése, illetve nyilvánvalóan azokat a
közgyűlési döntéseket is abszolválják, amelyeket most fog majd hozni a közgyűlés az elkövetkező
órákban. Az egyenlegről annyit mondana, hogy 1,6 milliárd forintos növekedést hoz majd ez a döntés,
ennek nagyon döntő része, 1,3 milliárd forint egy minimálbér és garantált bérminimum emeléshez
kapcsolódó állami támogatásnak a megérkezése, ez egy központi költségvetési normatíva, ami most
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érkezik meg. Miután ennek a fedezete korábban meg volt már, és ezt elköltötte a főváros, ez
tulajdonképpen ebből a szempontból most plusz bevételként jön be. Ami csökkenést jelent, az 221,8
millió forint, ennyivel csökkentik a tartaléknak egy részét, illetve előirányzatokról vesznek át
forrásokat. Tehát összességében ennek a mai döntésnek az egyenlege pozitív. Egy módosító javaslat
érkezett, a XVI. kerületi polgármester nyújtotta be, miszerint a hévre vonatkozó összeköttetésnek egy
nettó 1,1 milliárd forintos tervezési pénzét adják oda a BKK-nak. Miután a projekt a hévet érinti, ez
pedig állami beruházás, ezért az a javaslatuk, hogy nincsen a főváros döntési helyzetben addig, amíg
nem tudják a kormány álláspontját ebben a projektben, bármennyire is támogatják elvileg ezt a
kérdést. Van egy technikai probléma a módosító javaslattal, az, hogy nincsen mögötte közgyűlési
előterjesztés, és ebben a rendeletben a főváros vezetése inkább közgyűlési előterjesztéseknek a
hatásait vezeti át, tehát így nem lehet olyan módosítót beadni, hogy van valakinek egy ötlete, és azt
írják bele anélkül, hogy lenne mögötte rendes anyag. A harmadik, hogy ha születne egy ilyen döntés
november 27-én, akkor ez más nem tud lenni, mint a 2020. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt
maradvány, ami a tulajdonképpen a 2020-as költségvetést érinti, ennek a mintáját véleménye szerint
még nem érdemes ebben a tekintetben előre hozni, tehát ezt a módosító javaslatot nem javasolják
támogatni.

Soproni Tamás: Megkérdezi, van e kérdés vagy észrevétel? Jelzés nem érkezik. A bizottság a
következő napirendi javaslatról szavaz: A Költségvetési Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat
Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III.07.) Főv.
Kgy. rendelet módosítására” tárgyú előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésre és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatban foglaltak szerint.

3/2019. (xi. 27.) költségvetési bizottság határozata
A Költségvetési Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi
összevont költségvetéséről szóló 8/2019.
(III.07.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” tárgyú
előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésre és elfogadásra javasolja a határozati javaslatban
foglaltak szerint.

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Felelős: Soproni Tamás
Határidő: azonnal (2019.12.02.)
Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás

3. napirendi pont
Egyebek

Soproni Tamás: Azt javasolja, hogy amikor végleges lesz a bizottság tagjainak a személye, ami még
változhat, akkor tartsanak majd egy bemutatkozó kört, a következő ülésen. Megkérdezi, van-e a
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napirendi pont keretén belül kérdés vagy hozzászólás? Jelzés nem érkezik, így megköszöni a munkát
és lezárja az ülést.

Budapest, 2019. 11.27.

elnök

bizottsági ta;

mellékletek:

1. Meghívó
2. Jelenléti ív
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JELENLÉTI ÍV
a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottságának
2019. november 27-i üléséről

NÉV

BIZOTTSÁG

Soproni Tamás

elnök

dr. László Imre

alelnök

Déri Tibor

képviselő tag

Szaniszló Sándor

képviselő tag

Horváth Csaba

képviselő tag

Mihályi Dávid

nem képviselő tag

Nádasi Tibor

nem képviselő tag

Pál Tibor

nem képviselő tag

Szijjártó Ákos

nem képviselő tag

ALÁÍRÁS

JELENLÉTI ÍV
a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottságának
2019. november 27-i üléséről
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