
Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

/2011. () sz. 
RENDELETE 

 
TERVEZET 

 
a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi 

költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló, többször módosított - 12/2011. (II. 
25.) sz. rendelet módosítására 

 
 
A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. tv. helyi önkormányzatokra vonatkozó elıírásai 
alapján, valamint a végrehajtást szabályozó az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján készült. 
 
 
 

1.§ 
 

A Rendelet 3. § (1) – (2) helyébe a következı szövegrész lép: 
 

(1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi 
költségvetésének: 

 
Költségvetési kiadások 
fıösszegét 

24 163 941 eFt-ban határozza meg, 

Finanszírozási kiadások 
fıösszegét 

0 eFt-ban határozza meg, 

Kiadások és finanszírozási 
mőveletek fıösszegét 

24 163 941 eFt-ban határozza meg. 

Bevételek fıösszegét 18 926 989 eFt-ban határozza meg, 
Finanszírozási bevételek 
fıösszegét 

5 357 251 eFt-ban határozza meg, 

Bevételek és finanszírozási 
mőveletek fıösszegét 

24 163 941 eFt-ban határozza meg. 

A hiány összegét 5 357 251 eFt-ban határozza meg. 

(2) A Képviselı-testület a 2011. évi költségvetés 

 eFt-ban 
Bevételek, finanszírozási célú mőveletek együttes fıösszegét 24 163 941  
a felhalmozási célú bevételt 256 378  
a felhalmozási célú finanszírozási mőveletek összegét 5 357 251  
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási mőveletek összegét 6 804 891  
ebbıl: 
- a fejlesztési kiadások összegét 770 353  
- a felújítások összegét 603 290  
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások) 403 006  
- fejlesztési tartalékok 5 011 742 



- egyéb felhalmozási kiadások 16 500 
a mőködési célú bevételek és finanszírozási mőveletek összegét 18 550 312  
a mőködési célú kiadások és finanszírozási mőveletek összegét 17 359 050  
ebbıl: 
 -a személyi jellegő kiadásokat 6 576 353  
 -a munkaadókat terhelı járulékokat 1 688 233  
- dologi kiadások 6 495 897  
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 848 541  
- mőködési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások) 1 027 737  
- intézményi pénzeszköz átadás  422 453 
- mőködési tartalékok 299 836  

határozza meg. 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 

 

2. § 
 

A Képviselı-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási mőveletek 
fıösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. 
oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 6. oszlopai szerint hagyja jóvá.  

 

3. § 

 

A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási mőveletek közül a Képviselı-
testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-7-ig) a 2. számú 
melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2011. évi IV. mód.” oszlopai szerinti 
összegekben hagyja jóvá.  

 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 
 

4. § 
 

A Képviselı-testület a 2011. évi költségvetés önállóan mőködı, valamint önállóan 
mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül 
kötelezı - elıirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, 
valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2011. évi IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben 
állapítja meg. 

 

 

 



5. § 

 

 A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı mőködési 
jellegő feladatok kiadásait – ezen belül kötelezı elıirányzatait – szakfeladatonként a 3. sz. 
melléklet „2011. évi IV. mód.” sora szerint állapítja meg. 
 

6. § 
 

(1) A Képviselı-testület a 9. címen szereplı felújítási elıirányzatokat célonként 
(alcímenként) a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2011. évi IV. mód.” 
oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. 

 

7. § 

 

 A Képviselı-testület a 10. címen szereplı fejlesztési kiadásokat feladatonként 
(alcímenként) az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi IV. mód.” 
oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. 
 

8. § 
 

(1) A Képviselı-testület a mőködési célú átadott pénzeszközöket a 6 sz. melléklet 2. 
oszlopa szerinti célokra, „2011. évi IV. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. 

(2) A Képviselı-testület a fejlesztési célú átadott pénzeszközöket 6 sz. melléklet 2. 
oszlopa szerinti célokra, „2011. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. 

 

 

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK 

 

9. § 
 

(1) A Képviselı-testület a 12. címen szereplı tartalékait jogcímenként (alcímenként) a 
7. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi IV mód.” oszlopa szerinti 
összegekben állapítja meg. 

 
 
 
 
 
 



 
 

10. § 
 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követı elsı napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba 
lépéstıl kezdıdıen kell alkalmazni. 

 
Dr. Vitáris Edit 

jegyzı 
Wintermantel Zsolt 

polgármester 
 
 

 
Záradék 

 
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2011.                                               
 napján.  
 
 
 

Dr. Vitáris Edit 
jegyzı 


