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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2013. november 28.-i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 
2013. évi költségvetésének V. módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 6/2013. (II. 28.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetését, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiak-
ban Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint javasolom módosítani. 
 
A módosítás során beépítettük a költségvetésbe a legutóbbi módosítás óta született Kép-
viselő-testületi és bizottsági határozatok, valamint a 6/2013. (II.28.) rendelet 13. § (1) 
bekezdésében a Polgármester számára átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítá-
sok költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központo-
sított előirányzatokat, továbbá a Köznevelési Törvény óvodákban foglalkoztatottakra vo-
natkozó előírásainak, a pedagógus életpálya modell bevezetésének ill. a feladat-
átszervezéseknek 2013. szeptember 1.-től történő végrehajtásához szükséges költségveté-
si intézkedéseket. 
 
A fenti módosítások hatásaként az önkormányzat kerületi szintű főösszeg növekedése 
egyenlegében 351 283 eFt, amely összegből 347 795 eFt növekedés az önkormányzati, 
valamint 3 488 eFt növekedés az intézményhálózat költségvetését érinti. 
 
Előterjesztésünk A) részében az önkormányzat, B) részében a Polgármesteri Hivatal, C) 
részében pedig a további önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek költ-
ségvetésébe beemelt és átcsoportosított bevételeket és kiadásokat mutatjuk be kiemelt 
előirányzatonként. 
 
A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 351 283 eFt-tal nőtt. 
Így a 2013. évi költségvetési bevétel: 23 916 007 eFt 
                                                 kiadás: 23 916 007 eFt 
Hiány:                                                                       0 eFt. 
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A ) ÖNKORMÁNYZAT 
 

I. BEVÉTELEK 
 

1.) Működési bevételek 
 

1.1 Helyi adó bevételek 
 
A november 15-ei teljesítési adatok alapján megemeltük az építmény-
adó bevételi előirányzatát, amelyet kiadási oldalon az „Általános tarta-
lékba” helyeztünk. + 190 000 
 

1.2 Költségvetési támogatások 
   
A 2013. évi árvízvédelmi kiadások fedezetére központosított támogatást 
kaptuk, amelyet az általános tartalékba visszapótoltunk. + 4 976 
 
A Magyar Államkincstár által közölt VIII-XII. havi bérkompenzáció 
összegével a bevételi előirányzatot és az érintett intézmények személyi 
juttatásait és azok járulékait megemeltük. + 36 385 
   
A Magyar Államkincstár az óvodapedagógusok átlagbérének és közterhe-
inek elismert pótlólagos összegre vonatkozóan a 2013/2014. nevelési év-
re 75 247 eFt pótelőirányzatról értesítette az önkormányzatot, mellyel az 
érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait megemeltük. + 75 247 
 
A Magyar Államkincstár értesítése alapján az „Itthon vagy - Magyaror-
szág szeretlek” programsorozat megvalósítására az önkormányzat a 
központi költségvetésből támogatást kapott. Az elnyert támogatás ösz-
szegével a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.  + 1 500 
 

1.3 Működési célú pénzeszközátvételek 
 
A Képviselő-testület a 154/2013.(IX.04.) határozatában döntött az 
„ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régió-
ban lévő önkormányzatok számára” pályázati konstrukció keretén belül 
a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önkormányzati 
feladatainak felülvizsgálata és optimalizálása” című pályázat benyújtá-
sáról. A pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, a kiíró 40 000 eFt 
összegű támogatás elnyeréséről értesítette az önkormányzatot, melyet 
tartalékba helyeztünk új soron. + 40 000 
   
Újpesti Piac és Vásárcsarnok átvett pénzeszköz előirányzatát a speciális 
„finanszírozás” miatt a bérkompenzáció összegével csökkentettük. - 313 
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II. KIADÁSOK 
 

1.) Működési kiadások 
 

1.1 Személyi juttatások és járulékai 
   
„Újpesti Szociális Munkáért Díj” átadásával kapcsolatos kiadásokat 
átcsoportosítottuk a feladat működési tartalékának terhére. + 363 
   
A működési tartalékban szereplő „Könyvkiadás támogatása” terhére az 
Újpesti Olimpikonok című könyv kéziratának elkészítésének személyi 
költségeit biztosítottuk. + 381 
 

1.2 Dologi és folyó kiadások 
 
„Új tudás, új ismeret” TÁMOP – 3.212-12/1/KMR-2012-0021 pályázat 
keretében a kötelezettségvállalások alapján történő átcsoportosítások a 
pályázat működési tartalékának terhére. + 3 982 
 
A működési tartalékban szereplő „Gyermekvédelmi felelősök” jogcím 
terhére az alábbi feladatokra csoportosítottunk át:   
       „Pedagógiai Asszisztens Tájékoztató” költségeire,  + 173 
       Nyári napközis tábor költségeire, + 1 270 
       Őszi kirándulás személyszállítási költségeire. + 198 
 
„Újpesti Szociális Munkáért Díj” átadásával kapcsolatos kiadásokat 
átcsoportosítottuk a feladat működési tartalékának terhére. + 184 
   
Az „Általános tartalék” jogcím terhére az alábbi feladatok megvalósítá-
sára biztosítottuk a fedezetet: 
     A nyári napközis táborban a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
     ban részesülő diákok étkeztetésére,  + 3 392 
     Mobil jégpálya létesítésére és üzemeltetésére, + 2 224 
     „Az egyházi célú program - típusú központi költségvetési hozzájáru- 
     lások támogatási lehetőségeire” tárgyú felhívásra történő pályázat  
     megírására. + 625 
 
Könyves Kálmán Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése 
TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat keretében a teljesítések alapján 
történő átcsoportosítások a pályázat működési tartalékának terhére. + 70 955 
 
A működési tartalékban szereplő „Tankönyvtámogatás” jogcím terhére 
a 57/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet alapján a kifizetendő költsé-
gek  fedezetére csoportosítottuk át az előirányzatot. + 2 386 
 
A „Káposztásmegyeri nap” rendezvény költségeire a működési tartalék-
ban szereplő „TRÖK rendezvények” jogcím terhére átcsoportosítottuk. + 3 093 



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1042 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * mszabolcs@ujpest.hu 
 

4

 
Az MLSZ műfüves pályaépítési pályázatában előírt talajmechanikai 
szakvélemények elkészítésének költségeire a beruházások között sze-
replő „Tervezések” jogcím terhére biztosítottuk a kifizetéshez szükséges 
fedezetet. + 267 
   
Az „Újpesti Városnapok” rendezvény eddigi költségeinek rendezése 
miatt a feladat működési tartalékának terhére biztosítottuk a fedezetet.  + 127 
 
A működési tartalékban szereplő „Karácsonyi vásár” rendezvény terhé-
re biztosítottuk a jégpálya építés fedezetét. + 8 000 
 
A működési tartalékban szereplő „Testvérvárosi kapcsolatok” terhére a 
feladattal kapcsolatos előirányzatokat csoportosítottuk át. + 350 
 
A telekalakítás költségei tévesen a Polgármesteri Hivatalnál voltak ter-
vezve, ezért helyesbítettük az előirányzatot. + 2 810 
 

1.3 Működési célú pénzeszközátadások  
 
A működési tartalékban szereplő „Kiemelt kulturális és oktatási keret” 
terhére a teljesítéseknek megfelelően csoportosítottuk át az előirányza-
tokat. + 680 
 
A működési tartalékban szereplő „Civil keret” terhére a KOB döntésé-
nek megfelelően csoportosítottuk át az előirányzatokat:   
     Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért + 780 
     Magyar Tengerimalacvédő Egyesület + 50 
     Újpesti Városvédő Egyesület + 500 
     Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság + 300 
     Újpesti Művészek Társasága + 450 
     Caritas Ifjúsági Egyesület + 270 
     Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete + 80 
     Sirály Életmód Klub + 150 
     Újpesti Természetbarátok Turista Egyesülete + 100 
     Alapítvány az Erzsébet u-i. Iskola Díjakért + 440 
     Magyar Keresztény Misszió Alapítvány + 240 
     Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért  + 300 
     Újpesti Keresztény Megújulási Alapítvány + 100 
     Gyermekek Mosolyáért Alapítvány + 100 
     Rex Kutyaotthon Alapítvány + 352 
     Újpesti Helytörténeti Alapítvány. + 200 
   
A működési tartalékban szereplő „Sport támogatási keret” terhére a 
teljesítéseknek megfelelően csoportosítottuk át az előirányzatokat:   
     Maraton Kajak Világbajnokságon való részvétel támogatása + 100 
     Újpesti Rendőrkapitányság labdarúgó csapatának támogatása + 150 
     Gyöngyösi Kevin részére kerékpáros felszerelés vásárlására. + 50 
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A működési tartalékban szereplő „Sport alap” terhére a döntéseknek 
megfelelően csoportosítottuk át az előirányzatokat:   
     Tempó Kézilabda Egyesület + 100 
     Sirály Életmód Klub + 200 
     Eldorádó Közhasznú Kosárlabda Egyesület + 55 
     Káposztásmegyeri Sport és Szabadidő Klub + 204 
     Cit-Car Tánccsoport Egyesület + 100 
     Szűcs Sándor Á-I. Szabadidő- és Diáksport Egyesület + 450 
     Fekete Mamba Sportegyesület. + 294 
 
Az „Általános tartalék” terhére biztosítottuk az UV Zrt. részére az ok-
tatási intézmények takarítási feladatainak közszolgáltatási szerződés 
keretében történő ellátásához szükséges kiadások fedezetét. + 58 400 
 

1.4 Általános és működési célú tartalékok 
   
A Gazdasági Intézménytől az oktatási intézmények takarítási feladatai-
nak ellátása az UV Zrt-hez került. Az átszervezéssel kapcsolatban fel-
szabadult költségek vonzataként az intézmény költségvetéséből 3 havi  
személyi juttatás és járulékai tekintetében visszavontuk az előirányza-
tot és az „Általános tartalékba” helyeztük. + 38 904 
 
A „Sporttámogatási keret” terhére megemeltük a „Általános tartalék” 
jogcím keretét 2 200 e Ft-tal.   
   
A Hivatal személyi juttatásainak teljesítésének felülvizsgálataként visz-
szavont előirányzat összegével megemeltük az „Általános tartalék” jog-
címet. + 25 400 
   
Újpesti Piac és Vásárcsarnok speciális „finanszírozás” miatti növeke-
dés. + 136 
 
Újpesti Kulturális Központ 
A Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat megvalósítására biztosí-
tottuk a fedezetet KOB 86/2013.(IX.24.) határozata alapján az „Egyéb 
kulturális tevékenység” jogcím terhére valamint az „Általános tartalék” 
jogcím terhére. 

 
 
- 9 154 

   
Gazdasági Intézményhez tartozó önállóan működő intézmények:   
Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda felmentés miatti kettős kifizetés - 2 405 
Dalos Óvoda kettős kifizetés miatt - 1 151 
Dalos Óvoda pszichológus időarányos bérezése - 37 
Játék-Mozgás- Kommunikáció Óvoda jubileumi jutalom különbözetére - 338 
Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda jubileumi jutalom különböze-
tére - 520 
Nyár u-i Óvoda jubileumi jutalom különbözetére - 223 
Bőrfestő u-i Óvoda jubileumi jutalom különbözetére - 572 
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Viola u-i Óvoda túlmunka kifizetése - 102 
Karinthy Frigyes Óvoda- Óceán Tagóvoda jubileumi jutalom - 296 
Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek,  pedagógiai asz-
szisztensek foglalkoztatásának elismert pótlólagos összegének különb-
ségére. - 23 094 
Bölcsődei dolgozók jutalmazására - 34 496 
177 fő kisgyermeknevelő és szakdolgozó részére Erzsébet utalvány 
biztosítására. - 10 809 
Az óvodai intézményeket érintően a nem pedagógus munkavállalók év 
végi jutalmazására. - 38 488 
Oktatási, nevelési intézményvezetők év végi jutalmazására - 13 290 
Az intézmény módosítási kérelme alapján - 580 
   
Szociális Foglalkoztató   
Erzsébet utalvány 78 fő részére történő biztosítására. - 1 693 
   
Polgármesteri Hivatal   
Az október 18-20. közötti burgonyaosztásban résztvevők ellátásának 
költségeire - 394 
   
Az „Idősek hónapja” jogcím terhére a Szociális Intézmény részére az 
NLB 574/2013.(X.10.) határozata alapján. - 798 
   
Általános tartalék terhére megemeltük a „DHK díjtartozásra” jogcím 
tartalék előirányzatát 2 500 e Ft összeggel.   
 
A „Sporttámogatási keret” terhére megemeltük a „Könyvkiadás támo-
gatás” jogcím keretét 2 800 e Ft-tal.   

 
Felhalmozási kiadások 

 
2.1 Beruházások 

 
A dologi kiadások között szereplő Görgey A. u. 69. szám alatti ingatlan 
értékesítésének költségei jogcím előirányzatának egyidejű csökkentése 
mellett, a vonatkozó ingatlan bontási költségeinek összegével a beruhá-
zások kiemelt előirányzatát növeltük meg. + 4 318 
   
A „Rendezési tervek” dologi előirányzat terhére megemeltük a „Terve-
zési díjak” előirányzatát a hatályos szabályozási terv (KSZT) módosítá-
sának elkészítésére. + 4 998 
   
A működési céltartalékok között jóváhagyott Könyves Kálmán Gimná-
zium természettudományos oktatásának fejlesztése TÁMOP-3.1.3-11/1-
2012-0010 pályázat keretéből csoportosítottuk át az előirányzatot az 
eszközbeszerzések közbeszerzési hirdetményeinek költségeire, valamint 
ezen eszközök beszerzésére. + 45 886 
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A „Parképítés, fasor rehabilitáció” jogcím terhére 27 eFt összeggel, il-
letve a felhalmozási tartalékok között jóváhagyott „TRÖK Farkas-erdő 
rendbetétele” jogcím terhére csoportosítottuk át az előirányzatot a „Far-
kas-erdő rehabilitációja II. ütem” beruházás megvalósítására a TRÖK 
16/2013.(IX.18.) határozata alapján. + 10 027 
   
A működési tartalékban szereplő „Könyvkiadás támogatása” terhére az 
Újpesti Olimpikonok című könyv szerzői jogdíjának megvásárlásához 
biztosítottuk a fedezetet. + 1 270 
   
A beruházási kiadások között jóváhagyott „Tervezési díjak” jogcím elő-
irányzatainak rendezése a megvalósított, illetve a jövőben megvalósítani 
tervezett beruházások miatt:   

„Parkoló építés” Munkásotthon u. 72.sz. parkoló kialakítása + 3 810 
„Parkoló építés” Aradi u. és a parkolók komplex kiviteli terve + 4 763 
„Járda és útépítés” Óceánárok-Farkas-erdő gyalogátkelőhely. + 191 

   
A „Parképítés, fasor rehabilitáció” jogcím előirányzatának terhére:   
      Tábor u-i családi játszópark építése. + 189 227 
   
„Hajrá Újpest Városfejlesztési program” tartalék előirányzat terhére az 
uszoda építésének befejezésével kapcsolatos kiadások rendezésére. + 54 948 
   
A felhalmozási tartalékban szereplő „Szobor és emléktábla állítás” ter-
hére a Sándor István emlékkő állítására biztosítottunk előirányzatot.   
 + 500 
 

2.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások 
 
A működési tartalékban szereplő NLB keretből a 427/2013.(IX.05.) 
hat. alapján 5 db. szívhangvizsgáló készülék beszerzésére biztosítottuk 
a fedezetet az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részére. + 784 
   
A „Vis maior keret” terhére a teljesítéseknek megfelelően csoportosítot-
tuk át az előirányzatokat.  + 14 
   
A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság a 11/2013.(11.07.) 
határozata alapján a József Attila u. 60. szám alatti társasház felújításá-
nak támogatására. + 14 000 
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B ) POLGÁRMESTERI HIVATAL 
   

I. KIADÁSOK 
 

1.) Működési kiadások 

1.1 Személyi juttatások és járulékai 
 
VIII-XII. havi bérkompenzáció + 3 675 
A Hivatal személyi juttatásainak teljesítésének felülvizsgálataként a 
bérmegtakarításból adódó előirányzatot visszavontuk. - 25 400 
 

1.2 Dologi és folyó kiadások 
 
A telekalakítás költségeit átcsoportosítottuk az önkormányzat költség-
vetésébe, tekintettel arra, hogy önkormányzati feladat. - 2 810 
   
Burgonyaosztással kapcsolatos helyszíni kiadások fedezetét az „Általá-
nos tartalék” jogcím terhére biztosítottuk. + 394 
 

C ) Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan 
működő intézmények 

 
Intézményi bevételek 

 
1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 
 
Az intézmény a saját bevételi előirányzatait az alábbiak szerint módosí-
totta:   
     Újpesti Piac és Vásárcsarnok időarányos bevételeinek teljesítése + 3 289 
     Karinthy Frigyes Óvoda- Óceán Tagóvoda  + 199 
   

Intézményi kiadások 
 
1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 
 
Személyi kiadások és járulék előirányzatokon, járulékkal együtt: 
 
    Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda felmentés miatti kettős kifize 
    tés + 2 405 
    Dalos Óvoda kettős kifizetés miatt + 1 151 
    Dalos Óvoda pszichológus időarányos bérezése + 37 
    Játék-Mozgás- Kommunikáció Óvoda jubileumi jutalom különböze 
    tére + 338 
    Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda jubileumi jutalom különbö 
    zetére + 520 
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    Bőrfestő u-i Óvoda jubileumi jutalom különbözetére + 572 
    Nyár u-i Óvoda jubileumi jutalom különbözetére + 223 
    Viola u-i Óvoda túlmunka kifizetése + 102 
    Karinthy Frigyes Óvoda- Óceán Tagóvoda jubileumi jutalom + 296 
    VIII-XII. havi bérkompenzáció (intézmények számára előirányzato 
    sítva) + 28 135 
    VIII-XII. havi bérkompenzáció Újpesti Piac és Vásárcsarnok + 387 
    Bölcsődei dolgozók jutalmazására + 34 496 
A Gazdasági Intézménytől az oktatási intézmények takarítási feladatai-
nak ellátása az UV Zrt-hez került. Az átszervezéssel kapcsolatban fel-
szabadult költségek vonzataként az intézmény költségvetéséből 3 havi  
személyi juttatás és járulékai tekintetében visszavontuk az előirányza-
tot. - 38 904 
Az óvodai intézményeket érintően a nem pedagógus munkavállalók év 
végi jutalmazására (intézmény számára előirányzatra) + 38 488 
Oktatási, nevelési intézményvezetők év végi jutalmazására + 13 290 
Köznevelési Tv. végrehajtásával kapcsolatos többlet bérköltségekre és 
járulékaira (intézmények számára előirányzatosítva) + 98 341 
177 fő kisgyermeknevelő és szakdolgozó részére Erzsébet utalvány + 9 292 
Újpesti Piac és Vásárcsarnok év végi jutalmazására. + 3 289 
 
Dologi kiadások előirányzatokon: 
 
Karinthy Frigyes Óvoda- Óceán Tagóvoda  + 199 
Szociális Intézmény részére az NLB 574/2013.(X.10.) határozata alap-
ján + 798 
Bölcsőde: 177 fő kisgyermeknevelő és szakdolgozó részére Erzsébet 
utalvány. + 1 517 
 
Pénzeszközátadások előirányzatokon: 
Újpesti Piac és Vásárcsarnok áfa átrendezése miatt - 62 
Újpesti Piac és Vásárcsarnok (kompenzáció VIII-XII.havi) - 387 
 
Intézményi kérésre átcsoportosítást hajtottunk végre: 
Gazdasági Intézmény   
Személyi + 213 
Járulék + 45 
Dologi kiadások - 64 658 
Beruházás + 30 000 
Felújítás + 35 000 
Szociális Intézmény   
Személyi - 15 
Járulék - 2 
Dologi kiadások - 416 
Beruházás + 413 
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Előirányzat felhasználási engedély az önkormányzat a költségvetési rendelet 2.b. számú 
mellékletben szerinti előirányzat összegéből az alábbi intézmények részére: 
 
Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda   
     Személyi juttatások - 981 
     Járulékok - 265 
Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda   
     Személyi juttatások - 1 431 
     Járulékok - 386 
Dalos Óvoda   
     Személyi juttatások   - 46 
     Járulékok   - 12 
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda (Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda)   
     Személyi juttatások - 260 
     Járulékok - 70 
Ambrus-Vörösmarty Óvoda   
     Személyi juttatások - 1 283 
     Járulékok - 347 
Virág Óvoda   
     Személyi juttatások - 169 
     Járulékok - 45 
Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda   
     Személyi juttatások - 255 
     Járulékok - 69 
Újpesti Bölcsődék Intézménye   
     Személyi juttatások - 1 577 
     Járulékok - 425 
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda   
     Személyi juttatások - 989 
     Járulékok - 268 
Nyár Óvoda   
     Személyi juttatások - 599 
     Járulékok - 162 
Homoktövis Óvoda   
     Személyi juttatások - 192 
     Járulékok - 52 
Bőrfestő Óvoda   
     Személyi juttatások - 156 
     Járulékok - 42 
Viola Óvoda   
     Személyi juttatások - 632 
     Járulékok - 171 
Karinthy Frigyes Óvoda- Óceán Tagóvoda   
     Személyi juttatások - 1 470 
     Járulékok - 397 
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2. Szociális Foglalkoztató 
 
Személyi kiadások és járulék előirányzatokon: 
     VIII-XII. havi bérkompenzáció + 1 434 
     Erzsébet utalvány 78 fő részére történő beszerzéséhez. + 1 693 
   
4. Újpesti Kulturális Központ 
 
Személyi kiadások és járulék előirányzatokon: 
    VIII-XII. havi bérkompenzáció + 2 754 
 
Beruházási kiadások előirányzatokon: 
    Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat megvalósítására + 9 154 
   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés módosítására vonat-
kozó előterjesztést támogatni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2013. november 22. 
 
 
 
 
 
                                                                                             Dr. Molnár Szabolcs 
 
RENDELETI JAVASLAT 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és azt 
elfogadja, s ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányza-
ta és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól 
szóló 6/2013. (II. 28.) sz. rendeletet módosító               /2013. (        ) számú rendeletét. 
 
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel) 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az elfogadást követően azonnal 


