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RENDELETE

a Budapest F6vriros IV. keriilet lijpest Onkorm 6nyz ta6s int6zm6nyei 2013.6vi
iisszevont kiilts6gvet6s6r6l 6s a v6grehajt6s szabrilyair6l sz6l6 612013. (II.2s.) sz. rendelet

m6dositrlsrira

Budapest F<ivriros IV. kertilet 0jpest Onkormdnyzata Kdpvisel6-testiilete az Allamhaaarthsr6l
sz6l6 2011.6vi cXCV. tiirv6ny 23. g (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n, az
Alaptdrv6ny 32. cikk (l) bekezd6s f) pontj6ban 6s a helyi dnkormanyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi
LXV. tdrv6ny l. $ (6) bekezd6s b) pontjriban meghatiirozott feladatk<irdben eljarva a
k6vetkez6ket rendeli el:

1.S

A Rendelet 2. $ (l) - (2) bekezdes helydbe a kiivetkez6 sz6vegr6sz l6p:

(1) A K6pvisel<i-testtilet az dnkormiinyzat 6s a kdltsdgvetdsi szervek egyiittes 2013.6vi
k6lts6gvetds6nek:

K6lts6gvet6si kiadrisok
fddsszeg6t

23 522 496 eFt-ban haterozza meg,

Finanszirozrisi kiadrisok
f66sszeg6t

0 eFt-ban hatirozza meg,

Kiadrisok 6s fi nanszirozisi
milveletek f6dsszegdt

23 522 496 eFt-ban hati.rozza meg.

Bevdtelek f6dsszegdt 15 751 660 eFt-ban hat6rozza meq.
Finanszirozdsi bevdtelek
forisszegdt

7 770 836 eFt-ban hatrirozza meg,

Bevdtelek 6s fi nanszirozisi
mriveletek f66sszegdt

23 522 496 eFt-ban hat6rozza meg.

A hiiiny dsszegdt 0 eFt-ban hatarozza meg.

(2) A Kepvisel6-testtilet a 2013. 6vi kcilts6gvetds kiemelt eloirAnyzarait az al6bbiak
halirozza meg

eFt-ban
Miik0d6si c6hi bev6telek 6s linansziroz6si miiveletek dsszesen: 17 266176
Ebb6l:
Mrikdd6si cehi bev6telek dsszesen: 15 177 720

Finanszirozisi miiveletek: 2088 456

szerint



Felhalmoz{si c6lt bev6telek 6s {inanszirozisi miiveletek
iisszesen:
Ebb6l:
Felhalmoz6si c6hl bev6telek dsszesen:

Finansziroz6si mriveletek:
Bev6telek Osszesen:

Miik6d6si c6hi kiaddsok 6s finanszirozisi mffveletek dsszege
ebb6l:
-a szem6lyi jellegr.i kiadrisok
-a munkaad6kat terhel6 j riruldkok
- dologi kiadrlsok
- az elliitottak p6nzbe I i j uttatiisai
- mrik6d6si c6lri v6gleges p6rueszk6z ifiadris (t6mogatasok)

- miikdd6si c6lri v6gleges pdrzeszkiSz Atadas (intdzrn6nyi)
- miikdddsi tartal6kok

Felhalmozisi c6tri kiadrlsok 6s finansziroz6si miiveletek iisszege

ebb6l:
- a beruhazrlsi kiadasok 6sszege
- a feltjitasok 6sszege
- fejlesa6si c6hi p6nzeszk6z rltadas (trimogatasok)
- fej lesztdsi tartalekok
- egy6b felhalmozrisi kiadrisok
Kiadisok 6sszesen:

6256320

573 940
5 682 380
23,522.496

t5 249 723

3 850 856
1 032 388
5 807 382

900 702
1 739 745

707 369
t 2tt 281

I 272 773

2 972 t47
548 412
457 760

4 288 454
6 000

23 522 496

2.S

A Rendelet 4. $ hely6be a k6vetkez6 szdvegr6sz l6p:

A K6pvisel6-testiilet az SnkormiiLnyzat bev6teleit 6s kiad6sait m6rlegszeriien az l.b szimtt
melleklet ,,20 I 3. 6vi I. m6d." oszlopai szerinti 6sszegekben hagyjaj6v6.

AZ ONKORMANYZAT BEVETELEI

3.S

A Rendelet 5. $ hely6be a kdvetkezti szdvegr6sz l6p:

A K6pvisel6-testi.ilet a bev6telek es finansziroz6si mriveletek f66sszege forriisonkdnti

-"gUontar,i.1ut tartalmAt az 1.a szArnri mell6klet A. sorinak 2. oszlopa, iisszegeit a,,2013' 6vi

I. m6d." oszlopa szerint hagyjaj6v6.



4.$

A Rendelet 6. $ (1) (2) bekezd6s helydbe a k6vetkez6 szdvegrdsz ldp:

(l) Az 5. $-ban meg6llapitott bev6telek 6s finanszirozisi miiveletek kriziil a Kdpvisel6-
testiilet az int6zm6nyi bev6telek tartalm6t <in6ll6an mtikttd6 6s gazdrilkod6 kiiltsdgvet6si
szervenk6nt 6s 5n6ll6an mrik6d6 kdlts6gvet6si szervenk6nt a2. szitmt mell6klet l-12. sorai
szerinti tartalommal, a ,,2013. dvi I. mod." oszlopai szerinti iisszegekben hagyjaj6v6.

(2) A K6pvisel6testfllet az Onkormii,nyzat miikdddsi 6s felhalmozisi c6hi ritvett
pdnzeszkdzeit az 5.b szrimri mell6klet 2. oszlopa szerinti c6loka a ,,2013 . 6vi I. m6d" oszlopa
szerinti dsszegekben hagyja j6vri.

Az 6NKoRMANyzIT KIADASAI

s.s

A Rendelet 7. $ hely6be a kdvetkez<i szdvegrdsz l6p:

A K6pvisel<i-testtilet a kiadrisok 6s finansziroz6si miiveletek fri<isszege fomisonk6nti
megbontas6nak tartalm6t az l.a szAmi melleklet B. sorrinak 2. oszlop4 tisszegeit a,,2013. evi
I. m6d." oszlopa szerint hagyjaj6v6.

6.S

A Rendelet 8. $ (1) - (5) bekezd6se hely6be a kdvetkezo sztivegrdsz l6p:

( I ) A 7. g-ban meg6llapitott kiadrisok es finanszirozisi miiveletek kdztil a K6pvisel<i-
testiilet az int6zm6nyi kiad6sok tartalmet 6ndll6an mrikddd 6s gazdrilkod6 kdlts6gvetdsi

szervenkdnt es Snall6an mrik6d6 kdlts6gvetdsi szervenk6nt a2. szirm$ melldklet 11 -17. sorai

szerinti tartalomm al, a ,,2013.6vi I. m6d." oszlopai szerinti dsszegekben hagyja j6v6.

(2) A K6pvisel6-testiilet az Onkormiinyzat es intdzmenyei felnjiiisi
c6lonkent a 3. sziimri melldklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6s a ,,2013.
oszlopa szerinti 6sszegekben hagyja j6v6.

(3) A K6pvisel6-testiilet ^z 
Onkorm6nyzat 6s intdzmdnyei beruhazasi

c6lonk6nt a 4. sz6mri melldklet 2. oszlopa szerinti tartalommal,6s a,,2013.
oszlopa szerinti 6sszegekben hagyja j6vti.

el<iininyzatait
6vi I. m6d."

el6intryzatait
6vi I. m6d."

(4) A K6pviselS-testtilet az Onkormrinyzat miik<id6si es felhalmozisi c6hi 6tadott

p6nzeszkdzeit az 5.a szitmt mell6klet 2. oszlopa szerinti c6lokra, 6s a,,2013. dvi L m6d."

oszlopa szerinti iisszegekben hagyja j6vit.

(5) A Kdpvisel6-testiilet az Onkorm inyzat tartal€kait a 6.a szirnri mell6klet 2. oszlopa

szerinti c61ok4 6s a,,2013. 6vi I. m6d." oszlopa szerinti Osszegekben hagyjaj6vri'



7.S

Jelen rendelet a kihirdet6s6t k6vet6 els6 napon l6p hatalyba" rendelkez6seit a hatrilyba l6p6st5l
kell alkalmazni.

Dr. Tahon R6bert
jegyzo

Wintermantel Zsolt
polgiirmester

Ztuad6k

A rendelet kihirdetve a Polgrirmesteri Hivatal Ugyf6lszolgrilati Irod6jan 2013. . . . .. ... napjrin.

Dr. Tahon R6bert
jegyzo


