
 
Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselı-testületének 
/2012. () sz. 

RENDELETE 
 
 

(TERVEZET) 
 
 

a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2012 évi 
költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló 9/2012. (II. 45.) sz. rendelet 

módosítására 
 
Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

 
1.§ 

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

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2012. évi 
költségvetésének: 

 
Költségvetési kiadások 
fıösszegét 

23 855 369 eFt-ban határozza meg, 

Finanszírozási kiadások 
fıösszegét 

0 eFt-ban határozza meg, 

Kiadások és finanszírozási 
mőveletek fıösszegét 

23 855 369 eFt-ban határozza meg. 

Bevételek fıösszegét 23 855 369 eFt-ban határozza meg, 
Finanszírozási bevételek 
fıösszegét 

0 eFt-ban határozza meg, 

Bevételek és finanszírozási 
mőveletek fıösszegét 

23 855 369 eFt-ban határozza meg. 

A hiány összegét 0 eFt-ban határozza meg. 

(2) A Képviselı-testület a 2012. évi költségvetés 

 eFt-ban 
Bevételek, finanszírozási célú mőveletek együttes fıösszegét 23 855 369 
a felhalmozási célú bevételt 6 398 051 
a felhalmozási célú finanszírozási mőveletek összegét 0 
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási mőveletek összegét 7 281 346 
ebbıl: 
- a fejlesztési kiadások összegét 1 472 805 



- a felújítások összegét 189 418 
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások) 70 743  
- fejlesztési tartalékok 5 531 880 
- egyéb felhalmozási kiadások 16 500 
a mőködési célú bevételek és finanszírozási mőveletek összegét 17 382 948 
a mőködési célú kiadások és finanszírozási mőveletek összegét 16 574 023 
ebbıl: 
 -a személyi jellegő kiadásokat 6 267 613 
 -a munkaadókat terhelı járulékokat 1 611 023 
- dologi kiadások 5 659 236 
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 944 167  
- mőködési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások) 1 210  
- intézményi pénzeszköz átadás  335 274 
- mőködési tartalékok 546 701 

határozza meg. 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 

 

2. § 

A Képviselı-testület a 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 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.  

 

3. § 

A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási mőveletek közül a Képviselı-
testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (a 2. számú melléklet 1-12. sorai 
szerinti tartalommal, a „2012. évi I. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.  

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 

 
 

4. § 

A Képviselı-testület a 2012. évi költségvetés önállóan mőködı, valamint önállóan 
mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelezı - 
elıirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. 
sora szerinti tartalommal, a „2012. évi I. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg. 

5. § 

(1) A Képviselı-testület az intézményi és önkormányzati felújítási elıirányzatokat 
célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi I. mód.” 
oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. 

 



6. § 

 A Képviselı-testület az intézményi és önkormányzati fejlesztési kiadásokat 
feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi I. mód.” oszlopa 
szerinti összegekben állapítja meg. 
 

7 § 
 

(1) A Képviselı-testület a mőködési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. 
oszlopa szerinti célokra, „2012. évi I. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. 

(2) A Képviselı-testület a fejlesztési célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. 
oszlopa szerinti célokra, „2012. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. 

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK 

8. § 
 

 (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. 
oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. 
 

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGRAHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

9. § 

A Rendelet 12. § (3) helyébe a következı rendelkezés  lép: 
 (3) Az UV Újpesti Vagyonkezelı Zrt. 5. számú mellékletben szereplı, részére átadott 
pénzeszköz (kompenzáció) 10 %-át, valamint a fejlesztési célra juttatott kiadásokat kizárólag 
a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatja fel.  
 
A rendelet 16. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki: 
(2a) A Képviselı-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenı bevételek és kiadások 
módosításának, a kiadási elıirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés 
között – az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre. 
 
A rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 (3) A Polgármester az (1), (2) és (2a) bekezdésben foglalt intézkedéseirıl, valamint a 
MÁK által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegérıl a 
költségvetési rendelet soron következı módosításakor ad tájékoztatást a Képviselı-
testületnek. A Képviselı-testület döntése alapján negyedévente, de legkésıbb a költségvetési 
szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön 
jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési 
rendeletét. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

10. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetését követı elsı napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstıl 
kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyzı 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 

 
 

Záradék 
 
 
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. ……….. 
napján.  
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyzı 


