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ELİTERJESZTÉS 

 
 

A Képviselı-testület január 26-i ülésére 
 
 
Tárgy: Javaslat a 2011. évi költségvetés V. módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A Képviselı-testület a 12/2011. (II. 25.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetését, melyet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) 
kormányrendelet alapján az alábbiak szerint javaslom módosítani. 
 
A módosítás során beépítettük a költségvetésbe a befolyt pályázati támogatásokat, az 
intézményekhez érkezett átvett pénzeszközöket, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
bérkompenzációját, a költségvetés elfogadása óta meghozott Képviselı-testületi, 
polgármesteri döntések, bizottsági határozatok költségvetést érintı tételeit, s egyes 
elıirányzatokat a 2011. évi teljesítési tényszámhoz igazítottuk. 
 
 
Így a 2011. évi költségvetési bevétel: 18 802 126 eFt 
 kiadás: 23 802 126 eFt 
 
Finanszírozási mőveletek és hitelek: 5 000 000 eFt 
 
Hiány: 5 000 000 eFt 
 
A módosítás részletes indoklása: 
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1. Bevételek 
 
1.1. Intézményi saját bevételek 
 
A Karinthy Frigyes ÁMK 6 600 eFt többletbevételt ért el. 
 
A Szigeti József Utcai Általános Iskola 634 eFt, a Bajza József Általános Iskola 308 eFt 
többletbevételt ért el. 
 
1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 
 
Felülvizsgáltuk az adóbevételek alakulását, és a teljesítéseknek megfelelıen az alábbiak 
szerint módosítottuk elıirányzataikat: 

Építményadó + 262 406 eFt 
Telekadó + 67 085 eFt 
Kommunális adó + 2 595 eFt 
Idegenforgalmi adó - 1 514 eFt 
Gépjármőadó - 6 539 eFt 
Iparőzési adó - 309 731 eFt 
Pótlékok, bírságok + 19 149 eFt 
Összesen + 33 451 eFt 

 
Az adókból elért többletbevételt az „Általános tartalékba” helyeztük. 
 
1.3. Központosított támogatás 
 
A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására (útépítés) 1295 eFt központosított állami 
támogatást kaptunk (IV. negyedév), melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.  
 
1.4. Egyéb központi támogatás 
 
Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és intézményei november idıszakra kifizetendı 
bérkompenzációjára 9 004 eFt állami támogatást kapott, melyet az „Általános tartalékba” 
helyeztünk. 
 
1.5. Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési célú átvett pénzeszközei 
 
Beépítettük a Gazdasági Intézmény költségvetésébe az önállóan mőködı intézmények átvett 
pénzeszközeit 2 779 eFt összegben. 
 
1.6. Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei 
 
A Központi Statisztikai Hivatal – az elszámolásunk alapján – 6 254 eFt-ot utalt még át a 
népszámlálás költségeinek fedezetére. 
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A 2011-re pályázati bevételként tervezett, korábban megvalósított EU-s pályázatok utolsó 
részlete nem, illetve csak részben érkezett meg, ezért a bevételi elıirányzatokat az alábbiak 
szerint csökkentettük: 

• KMOP-2007. -4.6.1/B_2. óvodai EU pályázat   - 12 000 eFt 
• KMOP-5.2.2./B Nagyvárosi jövı – Új Fıtér  pályázat  - 58 963 eFt 

 
 
1.7. Fejlesztési célú hitel felvétele 
 
A fejlesztési célú hitelfelvételnél a 2010. évi hiány fedezetére a zárszámadást követıen 
beállított 357.251 eFt felvételére - az év közben folytatott takarékos gazdálkodás 
eredményeképpen - nem került sor. A keletkezett megtakarítások és fel nem használt 
tartalékok terhére, az „Általános tartalékkal” szemben így a fejlesztési célú hitel felvétel 
elıirányzatát ezen összeggel csökkentettük. 
 
 

2. Kiadások 
 
2.1. Az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények 
kiadásai 
 

2.1.1. Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ 
 
Az intézmény kérésére a többletbevételbıl 3 810 eFt-tal a felújítási, 2 790 eFt-tal a beruházási 
keretét emeltük meg. 
 
„Általános tartalék” terhére: 

VIII. XI. havi bérkompenzáció + 1 301 eFt 
 
„Gyermekvédelmi felelısök” keret terhére,  

Függetlenített gyermekvédelmi csoport munkájához a 167/2011. (XI. 29.) KOB 
határozat alapján + 3 000 eFt 

 
„TRÖK rendezvények” terhére 

29/2011. (XI. 23.) TRÖK határozat alapján a Káposztásmegyeri Karácsonyi Program 
támogatása + 202 eFt 
 

„DÖK támogatási keret” terhére 
168/2011. (XI. 29.) KOB határozat alapján + 80 eFt 

 
„Éjszakai asztalitenisz” keret terhére 

166/2011. (XI. 29.) KOB határozat alapján + 1 950 eFt 
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2.1.2. Gazdasági Intézmény és önállóan mőködı intézményei 
 
A Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola kérésére a munkaadókat terhelı 
járulékokból 469 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokba. 
 
Az Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda kérésére a munkaadókat terhelı járulékokból 871 
eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokba. 
 
A Homoktövis Iskola kérésére a munkaadókat terhelı járulékokból összesen 609 eFt-ot 
csoportosítottunk át a személyi juttatásokba (569 eFt), ill. a dologi kiadásokba (40 eFt). 
 
A Babits Mihály Gimnázium kérésére a felhalmozási kiadásokból 259 eFt-ot 
csoportosítottunk át a dologi kiadásokba. 
 
A Virág Óvoda kérésére a személyi juttatásokból 470 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi 
kiadásokba. 
 
A Dalos Ovi kérésére a munkaadókat terhelı járulékokból 550 eFt-ot átcsoportosítottunk a 
dologi kiadásokra. 
 
Rendeztük az összevont intézmények elıirányzatait, az intézmények ÁFA kiadásait, valamint 
a vezetıi bérekkel kapcsolatos kiadásokat. 
 
A Könyves Kálmán Gimnázium kérésére 187 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadásokból 
beruházásra. 
 
Az Erkel Gyula Zeneiskola kérésére az alábbi átcsoportosításokat végeztük el: 

Munkaadókat terhelı járulékok - 623 eFt 
Dologi kiadások + 623 eFt 
 
Dologi kiadások - 1 383 eFt 
Beruházás + 1 383 eFt 

 
A Bölcsıdék Intézményének kérésére átcsoportosítottunk 200 eFt-ot a dologi kiadásokból 
beruházási keretbe, valamint 1 000 eFt-ot a járulékokból a személyi juttatásra. 
 
A Gazdasági Intézmény kérésére átcsoportosítottunk 40 000 eFt-ot a dologi kiadásokból 
beruházási kiadások keretébe. 
 
A Csokonai Gimnázium kérésére a dologi kiadásokból a felújításra 371 eFt-ot, a munkaadókat 
terhelı járulékokból a személyi juttatásokra 777 eFt-ot csoportosítottunk át, valamint– a 
TÁMOP pályázattal kapcsolatos kifizetések rendezése érdekében a következı 
átcsoportosításokat hajtottuk végre: 

Dologi kiadások - 3 955 eFt 
Személyi juttatások + 3 302 eFt 
Munkaadókat terhelı járulékok + 653 eFt 

 
Az Erzsébet utcai Általános Iskola kérésére a dologi kiadásokból átcsoportosítottunk 436 eFt-
ot a beruházási kiadásokba. 
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A Megyeri Úti Általános Iskola kérésére a dologi elıirányzatából – interaktív tábla 
beszerzésére – átcsoportosítottunk 1 115 eFt-ot beruházásra. 
 
Az intézményi könyvutalvány beszerzése érdekében a G. I. Központ személyi juttatások 
elıirányzatából 180 eFt-ot az alábbi intézmények dologi elıirányzatába csoportosítottunk át: 

Testnevelés Tagozatos Általános Iskola + 40 eFt 
BIOK + 59 eFt 
Károlyi I. Gimnázium + 81 eFt 

 
„Általános tartalék” terhére: 
 

Könyves Kálmán Gimnázium kettıs kifizetés + 2 141 eFt 
Testnevelés Tagozatos Iskola részére az intézmény új névtáblájának elkészítésére 
 + 70 eFt 
ÚPSZK részére felmentések miatt + 1 831 eFt 
Az önállóan mőködı intézmények személyi juttatás és járulék elıirányzataiba 
beépítettük az október – november havi bérkompenzációt + 11 363 eFt 
Intézményvezetıi jubileumi jutalomra (2 fı) + 2 520 eFt 
Angol Tagozatos Iskola részére 

• kettıs kifizetés + 297 eFt 
• felmentés + 953 eFt 
• felmentés, végkielégítés +5 985 eFt 

Csokonai Gimnázium részére bérkülönbözetek miatt + 4 589 eFt 
Homoktövis Iskola 

• elmaradt pótlék+ késedelmi kamat + 543 eFt 
• jubileumi jutalom téves tervezése + 692 eFt 

EGYMI túlóra, megbízási díj, új állás bérköltsége + 325 eFt 
Erzsébet utcai Általános Iskola kettıs kifizetés, végkielégítés + 2 767 eFt 
Szőcs Sándor Általános Iskola kettıs kifizetés + 704 eFt 
Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda kettıs kifizetés + 902 eFt 
Erkel Gyula Zeneiskola kettıs kifizetés, végkielégítés + 4 407 eFt 
 
A Gazdasági Intézménynél a felújítási kereten a Pozsonyi Óvoda tetıfelújításának 
elhúzódása miatt 11 198 eFt szabad elıirányzat maradt. A G. I. Központ bér és járulék 
elıirányzatán az év folyamán végrehajtott átszervezések miatt 12 130 eFt megtakarítás 
keletkezett, melyeket az „Általános tartalékba” helyeztünk. 
 

„DÖK támogatási keret” terhére 
168/2011. (XI. 29.) KOB határozat alapján + 1 280 eFt 

 
Elıirányzat felhasználási engedélyek: 
 

Pécsi S. Általános Iskola betegszabadság -63 eFt személyi, -17 eFt járulék 
Aradi – Csányi Óvoda 

• betegszabadság, anyanap - 528 eFt személyi, - 143 eFt járulék 
• jubileumi jutalom (1 fı) - 566 eFt személyi, - 153 eFt járulék 

Homoktövis Óvoda betegszabadság -91 eFt személyi, -24 eFt járulék 
Viola Óvoda betegszabadság -86 eFt személyi, -23 eFt járulék 
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Fóti Óvoda – Leiningen Tagóvoda 
• Fóti Óvoda betegszabadság -106 eFt személyi, -29 eFt járulék 
• Leiningen Tagóvoda betegszabadság -66 eFt személyi, -19 eFt járulék 

Szőcs S. Általános Iskola 
• betegszabadság -144 eFt személyi, -39 eFt járulék 
• anyanapok -150 eFt személyi, -40 eFt járulék 

Babits Mihály Gimnázium 
• anyanapok -776 eFt személyi, -210 eFt járulék 
• betegszabadság -270 eFt személyi, - 73 eFt járulék 
• jubileumi jutalom (2 fı) - 1 768 eFt személyi, - 477 eFt járulék 

Dalos Óvoda  
• jubileumi jutalom (1 fı) - 319 eFt személyi, - 86 eFt járulék 
• betegszabadság -108 eFt személyi, - 29 eFt járulék 

Bırfestı Óvoda 
• anyanapok - 173 eFt személyi, - 47 eFt járulék 
• betegszabadság - 383 eFt személyi, - 103 eFt járulék 

Deák Ovi jubileumi jutalom (1 fı) -1 097 eFt személyi, - 296 eFt járulék 
Lakkozó óvoda betegszabadság - 206 eFt személyi, - 59 eFt járulék 
Park óvoda betegszabadság - 87 eFt személyi, - 24 eFt járulék 
Nyár Óvoda 

• jubileumi jutalom (1 fı) - 348 eFt személyi, - 94 eFt járulék 
• betegszabadság -117 eFt személyi, -32 eFt járulék 

Testnevelés Tagozatos Általános Iskola  
• betegszabadság - 191 eFt személyi, - 52 eFt járulék 
• anyanap - 29 eFt személyi, - 8 eFt járulék 

Könyves Kálmán Gimnázium 
• anyanap - 170 eFt személyi, - 46 eFt járulék 
• betegszabadság - 62 eFt személyi, - 17 eFt járulék 

EGYMI anyanap, betegszabadság - 695 eFt személyi, - 188 eFt járulék 
Nevelési Tanácsadó anyanap, betegszabadság - -303 eFt személyi, - 82 eFt járulék 
BIOK 

• anyanap - 163 eFt személyi, - 44 eFt járulék 
• betegszabadság - 781 eFt személyi, - 211 eFt járulék 

Erkel Gy. Zeneiskola 
• betegszabadság - 49 eFt személyi, - 13 eFt járulék 
• jubileumi jutalom (1 fı) - 363 eFt személyi, - 98 eFt járulék 

Bölcsıdék Intézménye betegszabadság - 789 eFt személyi, - 213 eFt járulék 
Szigeti Ált. Isk. 

• jubileumi jutalom (1 fı) - 981 eFt személyi, -265 eFt járulék 
• anyanap - 171 eFt személyi, - 46 eFt járulék 
• betegszabadság - 197 eFt személyi, - 53 eFt járulék 

JMK Óvoda betegszabadság - 71 eFt személyi, - 19 eFt járulék 
Virág Óvoda  

• betegszabadság - 198 eFt személyi, - 53 eFt járulék 
• anyanap - 142 eFt személyi, - 38 eFt járulék 

Ambrus – Vörösmarty óvoda betegszabadság. - 74 eFt személyi, - 20 eFt járulék 
Erzsébet iskola betegszabadság - 198 eFt személyi, - 53 eFt járulék 
Homoktövis Iskola 
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• anyanap - 424 eFt személyi, -114 eFt járulék 
• jubileumi jutalom (6 fı) - 3 562 eFt személyi, - 961 eFt járulék 
• betegszabadság - 97 eFt személyi, -26 eFt járulék 

Csokonai Gimnázium 
• betegszabadság - 337 eFt személyi, -91 eFt járulék 
• anyanap - 362 eFt személyi, -98 eFt járulék 

Bajza J. Általános Iskola 
• betegszabadság -98 eFt személyi, -26 eFt járulék 
• anyanap -262 eFt személyi, -71 eFt járulék 

Angol Tagozatos Általános Iskola 
• betegszabadság -52 eFt személyi, - 14 eFt járulék 
• jubileumi jutalom - 981 eFt személyi, - 265 eFt járulék 
• anyanap -54 eFt személyi, - 15 eFt járulék 

Károlyi Gimnázium 
• jubileumi jutalom (1 fı) - 334 eFt személyi, -90 eFt járulék 
• anyanap - 381 eFt személyi, - 103 eFt járulék 
• betegszabadság - 699 eFt személyi, - 111 eFt járulék 

Erzsébet utcai Általános Iskola  
Megyeri úti Általános Iskola anyanap - 456 eFt személyi, - 123 eFt járulék 

• jubileumi jutalom (2 fı) -502 eFt személyi, - 136 eFt járulék 
• anyanapok -109 eFt személyi, -29 eFt járulék 

 
A fel nem használt elıirányzatokat (mindösszesen 38 317 eFt) az intézményektıl elvontuk és 
az „Általános tartalékba” helyeztük. 
 
 
2.1.3. Ady Endre Mővelıdési Központ 
 
„Általános tartalék” terhére: 

VIII.-XI. havi kompenzáció + 439 eFt 
 

Az intézmény kérésének megfelelıen 10 000 eFt-ot a személyi juttatásokra, 1 156 eFt-ot a 
járulékokra csoportosítottunk át a dologi kiadásokról. 
 
 
2.1.4. Szociális Foglalkoztató 
 
„Általános tartalék” terhére: 

VIII.-XI. havi bérkompenzáció + 30 eFt 
 
 
2.1.5. Szociális és Egészségügyi Intézmény 
 
„Általános tartalék” terhére: 

VIII.-XI. havi bérkompenzáció + 1 351 eFt 
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2.1.6. Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház 
 
Az intézmény kérésének megfelelıen a dologi kiadásokból 1 580 eFt-ot a beruházási 
kiadásokba, 1 528 eFt-ot a személyi juttatásokba csoportosítottunk át. 
 
„Általános tartalék” terhére: 

VIII.-XI. havi kompenzáció + 410 eFt 
 
„DÖK támogatás” terhére 

168/2011. (XI. 29.) KOB határozat: 2012. tavaszán megrendezésre kerülı Újpesti 
Diáknapok rendezvénysorozatra + 1 500 eFt 
165/2011. (XI. 29.) KOB határozat: Újpesti Diákszövetség tám. + 40 eFt 

 
 
2.2. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai  
 
2.2.1. Személyi juttatások és járulékok 
 
Igazgatási szakfeladatok személyi juttatásaiból – az év közben keletkezett bérmegtakarítások 
összegét – 105 000 eFt-ot átcsoportosítottunk az „Általános tartalékba”. 
 
2.2.1. Dologi kiadások 
 
„Karácsony vásár tartalék” összegét felhasználás alapján a dologi kiadások közé 
csoportosítottuk. 
 
 
2.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı nem igazgatási kiadások  
 
Bontás (431100) 
 
Az építésigazgatási határozaton alapuló, valamint a közterületen lévı funkció nélküli beton 
létesítmények elbontására tervezett összeget teljes egészében nem használtuk fel, ezért 13 750 
eFt-ot átcsoportosítottuk az „Általános tartalékba”. 
 
 
Statisztikai tevékenység (841173) 
 
A KSH-tól kapott 53 418 eFt-tal elszámoltunk, melynek kiadásait a népszámlálási tartalék 
terhére az alábbiak szerint építettük be a költségvetésünkbe: 

• személyi juttatások + 42 750 eFt 
• járulékok + 10 305 eFt 
• dologi kiadások + 363 eFt 
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Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (841403) 
 
A Városüzemeltetési Osztály kérésére a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása. 

(552110) szakfeladatról átcsoportosítottunk 3 125 eFt-ot az Intézményi játszóterek 
karbantartására. 
 
Az általános városüzemeltetési feladatokra tervezett kiadásokból az év közben keletkezett 
megtakarítások miatt 66 000 eFt-ot átcsoportosítottunk az „Általános tartalékba”. 
 
 
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak (854236) 
 
„Diákösztöndíj” tartalék terhére: 

Az Önkormányzati diákösztöndíjak összege teljesítés alapján + 5 036 eFt 
 

3. Végleges pénzeszköz átadás 
 
A 129/2011. (IX. 27.) KOB határozat szerint Újpest Önkormányzata részt vesz a nagyenyedi 
Bethlen Gábor Alapítvány keresztszülı programjában. Ennek érdekében a Polgármesteri 
Hivatal igazgatási kiadásai közé tervezett Tehetséggondozás keretbıl 360 eFt-tal támogatunk 
2 fı, Romániában élı fiatalt. 
 
Az  Újpesti Helytörténeti Alapítvány gondozásában megjelenı Lırincz Róbert: Újpest a 
térképek tükrében címő könyv nyomdai kivitelezését szintén a Tehetséggondozás keretbıl 
támogattuk 500 eFt összegben. 
 
„Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 ısz” tartalék terhére a benyújtott elszámolás 
alapján 2 493 eFt illeti meg az Alapítványt, a maradék 170 eFt-ot az „Általános tartalékba” 
helyeztük. 
 
„Bursa Hungarica” terhére 

KOB döntés alapján a „Civil keretbe” csoportosítottunk át - 300 eFt 
 

„Általános tartalék” terhére: 
Újpest-Árpád Lions Club + 400 eFt 

 
„Könyvkiadás támogatása” keret terhére: 

Ádám Tamás: Tetovált Csuhébabák + 350 eFt 
 
„Sport támogatási keret” terhére: 

Kiss-Simon Franciska és Dósa Krisztián jégkorong felszerelés vásárlására 
 + 100 eFt 
 

KOB „DÖK támogatás” terhére  
168/2011. (XI. 29.) KOB határozat alapján: 

• Fıváros által fenntartott 4 iskola részére + 320 eFt 
• Egyházak által fenntartott 3 iskola részére + 320 eFt 
• Alapítványi iskola részére + 80 eFt 
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KOB „Diákösztöndíj” terhére  

174/2011. (XI. 29.) KOB hat. alapján 1 fı részére az Erasmus Programban való 
részvétel támogatása + 100 eFt 

 
KOB „Civil keret” terhére az alábbi összegek kerültek átcsoportosításra: 

Alapítványok részére támogatás + 363 eFt 
169/2011. (XI. 29.) KOB hat. alapján Intarzia Káposztásmegyeri Nagycsaládosok 
Egyesülete + 200 eFt 
171/2011. (XI. 29.) KOB. hat. alapján Újpesti Lokálpatrióták Egyesülete+ 350 eFt 
Újpesti Helytörténeti Alapítvány + 300 eFt 
Káposztásmegyeri. Fogódzó Alapítvány + 350 eFt 
Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért + 160 eFt 
Újpesti Városvédı Egyesület + 300 eFt 
Nyugdíjasok Újp-i Érdekvédelmi Egyesülete + 100 eFt 
Adorate Mővészeti Egyesület + 200 eFt 
Bóbita Családi Napk. Egyesület + 200 eFt 
Ezer Szín Kulturális Egyesület + 100 eFt 

 
 

4. Fejlesztési kiadások 
 
 
4.1. Beruházások 
 
Lokális hálózat bıvítésére és a Szent István téri WIFI kialakítására, épületvásárlásra tervezett 
összegbıl, teljesítés alapján, átcsoportosítottunk - 1 000 eFt-ot az alközponti szerver, 6 005 
eFt-ot a telefonkészülékek vásárlása miatt – összesen 7 005 eFt-ot kommunikációs eszközök 
vásárlására. 
 
Kis értékő számítástechnikai eszközök beszerzésére tervezett dologi keretbıl – 
rendszerkészülék vásárlás miatt – 100 eFt-ot átcsoportosítottunk a kommunikációs eszközök 
vásárlására. 
 
„Újpesti Zöld Kataszter elkészítése” tartalék keretbıl Infogarden szoftver beszerzésére kerül 
sor. 
 
A földhivatali adatok frissítésére tervezett összegbıl 11 000 eFt-ot átcsoportosítottunk az 
„Általános tartalékba”. 
 
 

5. Tartalékok 
 
Az év közben fel nem használt tartalékokat – a „Hajrá Újpest Városfejlesztési Program” 
kötött felhasználású tartalék elıirányzat kivételével – az „Általános tartalékba” 
csoportosítottuk át az alábbiak szerint: 
 
Egészségügyi ágazati tartalék fel nem használt része + 20 007 eFt 
NLB tartalék fel nem használt összege + 3 000 eFt 
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GPEB tartalék fel nem használt összege + 3 000 eFt 
Városfejlesztési bizottság tartalék fel nem használt összege + 3 000 eFt 
Panel program tartalék + 120 000 eFt 
Társasházak felújítása tartalék + 20 000 eFt 
Vis maior keret + 5 000 eFt 
Sport támogatási pályázati keret fel nem használt összege + 1 486 eFt 
Diákcsere keret fel nem használt része + 1 398 eFt 
Könyvkiadás támogatása keret fel nem használt összege + 89 eFt 
TRÖK keret + 5 550 eFt 
TRÖK rendezvény keret + 1 016 eFt 
DÖK keret + 380 eFt 
Éjszakai ping-pong keret + 550 eFt 
Egyéb kulturális tevékenység keret + 217 eFt 
 
 

6. Kisebbségi önkormányzatok 
 
A kisebbségi önkormányzatok által hozott - költségvetést módosító - határozataikat átvezettük 
a 8. sz. mellékleten. 
 
 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az alábbi javaslatomat 
támogatni szíveskedjen.  
 
 
Budapest, 2012. január 23. 
 
 
 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
RENDELETI JAVASLAT 
 

Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. 
évi költségvetési rendelet módosítására tett elıterjesztést megtárgyalta, és azt 
elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól 
szóló 12/2011. (II. 25.) rendeletet módosító …../2012. (…….) számú rendeletét. 
(elfogadása minısített szótöbbséget igényel) 

 
Felelıs: a Polgármester  
 
Határidı: az elfogadást követıen azonnal 


