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Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete az 1995. evi koltsegvetesrol 
szolo rendeletet a kovetkezokeppen modositja: 

A koltsegvetes forras oldalan a bevetelek osszesen eloiranyzatat 26.704 eft-tal 
megemeli, ugy, hogy 

I (1) a kozponti koltsegvetesi tamogatast 47.397 eft-tal noveli, 

(2) az atvett penzeszkozok eloiranyzatat 14.527 eft-tal noveli, 

(3) a mukodesi hiteligeny eloiranyzatat 35.220 eft-tal csokkenti. 

A koltsegvetes kiadasok osszesen eloiranyzatat 26.704 eft-tal noveli, mellyel 
parhuzamosan a kiadasi foosszegeket es reszosszegeket a kovetkezokeppen 
modositja: 

(1) Az Intezmenyellato lroda kiadasat 94.016 eft-tal noveli, mellyel egyidoben a 
szemelyi juttatast 55.343 eft-tall a tarsadalornbiztositasi jarulekot 21 .I29 eft- 

( I 

tal, a dologi kiadast 7.365 eft-tal, az ellatottak penzbeli juttatasat 6.734 eft-tal 
es a felhalmozasi kiadason belul a felujitast 3.445 eft-tal megemeli. 

(2) Az ~ltalanos Muvelodesi Kozpont kiadasat 5.405 eft-tal noveli, mellyel 
egyidoben a szemelyi juttatast 286 eft-tal, a tarsad~iombiztositasi jarulekot 
61 0 eft-tall a dologi kiadast 299 eft-tal, az ellatottak penzbeli juttatasat 
497 eft-tal, es a felhalmozasi kiadason belul a felujitast 3.71 3 eft-tal megemeli. 

(3) Az Egeszsegugyi Iroda kiadasat 15.075 eft-tal noveli, mellyel egyidoben a 
szemelyi juttatast 8.71 3 eft-tal, a tarsadalombiztositasi jarulekot 3.834 eft-tall a 
dologi kiadast 1.340 eft-tal es a felhalmozasi kiadason belul a felljjitast 
1.188 eft-tal megemeli. 

(4) A Karacsony Sandor ~ltalanos lskola kiadasat 6.585 eft-tal noveli, mellyel 
egyidoben a szemelyi juttatast 633 eft-tal, a tarsadalombiztositasi jarulekot 
667eFt-tal, a dologi kiadast 4.696 eft-tal, az ellatottak penzbeli juttatasat 
589 eft-tal megemeli. 



(5) A Gombos teri ~ltalanos lskola kiadasat 7.050 eft-tal noveli, mellyel egyidoben 
a szemelyi juttatast 4.31 7 eft-tal, a tarsadalombiztositasi jarulekot 1.899 eft-tall 
a dologi kiadast 399 eft-tal, az ellatottak penzbeli juttatasat 435 eft-tal 
megemeli. 

(6) A Kek ~ltalanos lskola kiadasat 3.685 eft-tal noveli, mellyel egyidoben a 
szemelyi juttatast 844 eft-tall a tarsadalombiztositasi jarulekot 372 eft-tall a 
dologi kiadast 1.082 eft-tal, az ellatottak penzbeli juttatasat 387 eft-tal es a 
felhalmozasi kiadason belul a felljjitast 1.000 eft-tal megemeli. 

(7) A Radnoti Miklos Muvelodesi Haz kiadasat 1.250 eft-tal noveli, mellyel 
egyidoben a szemelyi juttatast 116 eft-tall a tarsadalorr~biztositasi jarulekot 
51 eft-tall a dologi kiadast 233 eft-tal es a felhalmozasi kiadason belul a 
felujitast 850 eft-tal megemeli. 

(8) A Kiralyerdei Muvelodesi Haz kiadasat 3.219 eft-tal noveli, mellyel egyidoben a 
szemelyi juttatast 276 eft-tall a tarsadalombiztositasi jarulekot 121 eft-tall a 
dologi kiadast 2.197 eft-tal es a felhalmozasi kiadason belijl a felljjitasat 
625 eft-tal megemeli. 

(9) A Polgarmesteri Hivatal kiadasat 98.343 eF-tal noveli, mellyel egyidoben a 
szemelyi juttatast 9.831 eft-tall a tarsadalombiztositasi jarulekot 6.054 eft-tall a 
dologi kiadast 24.185 eft-tall a penzeszkoz atadas, egyeb tamogatas, az 
ellatottak penzbeli: juttatasa eloiranyzatat 58.759 eft-tal megemeli es a 
felhalmozasi kiadasok eloiranyzatat az osszevonasok utan 486 eft-tal 
csokkenti. 

(10) A kotelezettsegek eloiranyzata 23.500 eft-tal emelkedik, mely az Orszagos 
Muszaki Fejlesztesi Bizottsag altal nyljjtott kolcson 50 %-anak torleszteset 
jelenti. 

(1 1) A celtartalek osszege 20.61 8 eft-tal no, "fiiggo bevetel" rnegjelolessel. 

(1 2) A Kepviselo-testulet 21 511 995.(1V.20.) Kt hatarozata alapjan altalanos tartalek 
megjelolessel 18.005 eFt kerijl a kiadasok foosszegei koze. 

(1 3) A (1 2) bekezdesben jelzett hatarozat alapjan 30.000 eft-tal a forrasoknal 
megtervezett mukodesi hiteligeny eloiranyzatat csokkenti. 

(14) Az (1) - (1 3) bekezdesekben jelzett kiadasi tetelek novelesevel egyidoben a 
kerijlet 1995. evi kiadasi tervebol az 1994. evi penzmaradvany 269.924 e f t  
osszeget es az 1994. evi vallalkozasi tevekenyseg eredmenye 123 e f t  

eloiranyzatat torli. 

A 2. . (12) bekezdeseben meghatarozott altalanos tartalek felhasznalasat a 
polgarmester hataskorebe utalja, ut6lagos tajekoztatasi kotelezettseg mellett. 



Az 1-2. 3-ok szerinti modositasokat a 411 995.(111.7.) Kt szamli rendelet csatolt I .  es 2. 
szamli melleklete tartalmazza. A modositasok a 3., 41a., 41b., 41c., 41d., 4le., 41f. es 5. 
szamli mellekleteket is valtoztatjak. 

A rendelet a kihirdetese napjatol, 1995. jlinius 20-at01 hatalyos. 

Zaradek: Kihirdetve 1995. jur~ius 20-an. 

Palfay Rita I 

Szervezesi lrodavezet6 



az 1995. evi koltsegvetesr6l szolo 
4/1995.(111.7.) Kt szamli 
rendelet modositasahoz 

Az elmljlt negyedevben kapott, a koltsegvetesben nem tervezett tobblet tamogatasok 
es meg hatarozott celra atvett penzeszkozo k szerepelnek. A forras oldal noveleset 
osszevontan tartalmaua a bekezdes, mivel a hitelallomany 35.220 eft-os 
csokkenesevel a koltsegvetes beveteleinek foosszege is ugyanilyen aranyban 
csokken. A hitelallomany csokkenesebol 30.000 eFt az 1994. evi penzmaradvany 
terhere tortenik. 

Az 1. §.-ban jelzett tobbletbevetelekb6I adodo kiadasi eloiranyzat novekedesek, 
tovabba az 1994. evi penzmaradvany es vallalkozasi eredmeny felhaszna1asabo1 
eredo eloiranyzat valtozasok gazdalkodonkent, osszevontan szerepelnek. Az 
osszevont eloiranyzatok tartalmazzak az intezmenyek egymas kozotti 
atcsoportositasait is. 

A Kepviselo-testulet 21 511 995.(1V.20.) Kt hatarozata alapjan kerillt az 1995. evi 
koltsegvetesi rendeletbe ez a szakasz, mely szerint a kepzett altalanos tartalek 
felhasznalasi jogat a testulet a polgarmesterre ruhazza at. 



1. sz . melleklet 

Budapest-Csepel i)nkonninyzata 1995. evi beveteli terve 

ezer Ft-ban 

Hegosz tott bevetelek bsszesen: 

Heqneve z b 

Sa jat bevitelek bsszesen 

1995. evi eliiranyzat 
eredeti nddositott 

- Intezminyelldt6 Iroda 
- lltaldnos Hfivel6disi Kbzpont 
- Eg6szsBgiqyi Iroda 
- Kardcsony Sdndor htalhos Iskola 
- Gombos teri htaldnos Iskola 
- Kek htaldnos Iskola 
- Radndti Mikl6s HiivelBdisi Haz 
- Kirdlyerdei HiivelBdisi H6z 
- Polghesteri Hivatal 
- helyi addk 

Tdrsadalombiztositdsi tinogatas 

ltvett penzeszkbz 

Kiszamldzott b visszaigenyelt k~ 

1994. ivi vdllalkoz &i tevekenyseg eredmenye 

Bevetelek bsszesen 

i MiIkbd6si hiteligeny 
I 

I 

r kvetelek nindbsszesen 

t 458.277 

3.786.938 

421.610 : 

3 . ~ 7 . a 5 8  : 



2. sz. melleklet 

Budapest-Csepel dnkomhyzata 1095. 6vi kiaddsi terve 

eser Ft-ban 

1995. evi eldirdnyzat 
eredeti m6dositott I 

Kiadasok dsszesen 

- szemelyi juttatdsok 
- Tb. jirdhk 
- dologi kiaddsok 
- pinzeszkdz Madis, egyeb tdrogatds, 
ellatottak pinzbeli juttatdsai 

- felhalmosdsi kiadisok 

1994. evi vdllalkozasi tevkkenyseg eredmenye I 
Kiadisok minddssz esen 1 


