
>Cj ( ((qLji( [ U ~ I I . ~ )  

3 6  / 1544 (u*&=%;I 
3 2  (A" ,$  ( ix ,&)  

BUDAPEST-CSEPEL ~ N K O R M ~ Y Z A T A  
3 C ~  / /9c34 ( X I  i~ 

h s- ( ( g j l ?  ( x , , , 2 2 j  

Budapest-Csepel t)nkorrnanyzata 
1511 994.tlV.26.) Kt 

rendelete 
az 1994. 6vi kolts6gvet6sr6l szdld 

6/1994.(11.22.) Kt rendelet mddositAsArdl 



Budapest-Csepel onkormanyzata 
1511 994.(1V.26.) Kt 

rendelete 
az 1994. evi k6ltsegvetesr6l szolo 

611 994.(11.22.) Kt rendelet modositasarol 

Budapest-Csepel hkorrnanyzata Kepviselo-testulete az 1994. evi koltsegvetesrol 
szolo 611 994.(11.22.) Kt rendeletet a kovetkezokeppen modositja: 

I 

Az 1994. evi koltsegvetes forras oldalan a kozponti koltsegvetesi tamogatas 
eloiranyzatat 63.846 eft-tall az atvett penzeszkozok eloiranyzatat 3.652 eft-tal 
megemeli, a miikodesi hiteligeny eloiranyzatat 87.1 35 eft-tal csokkenti. 

Az 1994. evi koltsegvetes kiadas oldalan: 

I11 a mukodesi kiadasok eloiranyzatat osszessegeben 14.363 eft-tal megemeli, ugy, 
hogy egyuttal a bert 797 eft-tall a tarsadalorr~biztositasi jarulekot 351 eft-tall a dologi 
kiadasokat 13.21 5 eft-tal noveli, 

I21 a tamogatasok eloiranyzatan belul az oneros gazvezetekepites tamogatasat 
2.500 eft-tal megemeli, a tamogatasi alap eloiranyzatat 2.500 eft-tal csokkenti, a 
foosszeg valtoztatasa nel kul, 

I31 a felhalmozasi kiadasok eloiranyzatat 34.000 eft-tal csokkenti. 

Az 1. 5. es 2. 5. szerinti modositasok figyelembevetelevel az 1994. evi koltsegvetes 
beveteleinek es kiadasainak a foosszegei az 1. es 2. szamu melleklet szerint 
alakulnak. 



Az 1. §. es 2. §-ban jelzett modositasok az 1994. evi koltsegvetes 3., 4lf. es 5. szamlj 
mellekleteit is modositja. 

5. g. 

A rendelet kihirdetese napjan lep hatalyba. 

Zbradbk: Kihirdetve 1994. aprilis 26-an. 
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Az 1994. evi koltsegvetesrol szolo 611994.(11.22.) Kt rendelet modositasat a rendelet 
vegrehajtasara vonatkozo rendelkezesei teszik indokoltta. 

A kozponti koltsegvetesi tamogatas modositasat az egyeb allami tamogatas cimen 
kapott 10.71 1 e f t  es az 1993. evi kozponti berpolitikai intezkedes 1994. evi hatasara 
biztositott 53.135 e f t  tette szuksegesse. 
Az oneros gazvezetekepitesre befizetett 2.500 eft-tal, tovabba a kozhasznll munka 
kiadasaihoz biztositott kozponti tamogatassal az atvett penzeszkozok eldiranyzatat 
3.652 eft-tal kell megemelni. 
A forras oldal mukodesi hitel igenyet 87.135 eft-tal kell csokkenteni, melynek egyik 
oka, hogy az 1993. evi kozponti berintezkedes hatasat 1994. evre keriiletunk a 
koltsegveteseben megtervezte, igy a kozponti forrassal a tervezett hitelt csokkenteni 
kell. A masik ok, hogy a kiadasi oldalon a telefonfejleszteshez a tervezettnel 
34.000 eft-tal kisebb elijiranyzatra van csak tenylegesen szukseg. 

A feladatokra erkezett bevetelek eloiranyzatanak egyideju emelesevel a kiadasok 
eloiranyzatanak modositasa is sziikseges. 
A koltsegvetes kiadasi oldalanak modositasat tette szuksegesse a Kepviselo-testulet 
10811 994.(111.1.) Kt hatarozata is, mely a Csepp TV 1994. 11. negyedevi mukodesehez 
biztositott 2.500 eft-ot. 



Budapest-Csepel Onkormanyaata 1994. Bvi bevkteli terve 

forrdsok szerint 

Kdzponti kdltsdgvet6si t6~qatds 

Hegosz tott bevetelek bsszesen: - szemelyi jbvedelen ad6 

Sajdt bevbtelek bszesen - Int6zdnyelldt6 Iroda - ktalbros Mvel6dBsi Kdzpnt - Q8szs@i1gyi lroda - Kardcsony S6ndor dltaldnos Iskola - Goubos tBri dltaldnos Iskola - KBk dltaldnos Iskola 

Tb.sadalolPbiztosf tasi tbaqatds 

Kiszblazott es visszaigenyelt AFA 

Elbob ivi gnz- illetve szdalaaaradvdny 

Bevbtelek bsszesen -- -- 



2. sa. mellQlet 

Budapest-Csepel 0nkorai4nyzata 1994. 6vi kiaddsi terve 

ezer Ft-ban 

Hiilodcisi if0ly6) kiadasok t AFA 

- vilasztdsok niatt - kdzalkaloazottak differencidlasa 
Wnz-illetve sz6mlararadv6ny 


