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Budapest-Csepel &korminyzata K@viselo-testidete az allamhiztartasrol szolo - tobbszor 
modositott - 1992. evi XXXVm. torvky 65. 5 (I) bekezdesenek felhatalmadsa alapjh az 
alibbiak szerint modositja a Budapest-Csepel ijnkorminyzata 1997. 6vi kiiltsegveteser61 
szblo - tobbszor mbdositott - 211997. (II. 25.) Kt. s h u  rendeletit. 

(1) A rendelet 1. 8 (1) bekezdese helydbe az ahibbi rendelkezis I&: 

" Az 1997. evi kolts6gvetks beviteli oldahit 4.550.683 eFt f"oosszegge1 aapitja meg, 
melynek forrhsonkhti reszletenis6t az I .  szamzi mell&klet tartalmazza." 

(2) A rendel& 1. 8 (2) bekezdkse helykbe az alabbi rendelkezes 1%: 

" Az 1997. 6vi koltsegvetks kiad6s.i oldahit 5.014.640 eFt f6osszeggel Allapitja meg. 
A f5 kiadisi tQeleket a 2. szamzi mellkklet tartalmazza. " 

(3) A rendelet 1. (3) bekezdese helydbe az alhbbi rendelkezds lkp: 

" Az (1) Cs (2) bekezdesben meghathozott fiosszegek egyenslilya 463.957 eFt miiko- 
desi hiteligky tervezisbvel valosul meg. " 

(1) Az 1. 5 (1) bekezdes s z e ~ t i  beveteli Gosszeg valtozist bev6telenkent az I. szamzi 
melliklet 4. oszlopa, a mbdositott bevkteli el6irinyzatokat az I. szdmzi mellkklet 
5. oszlopa szerint hathozza meg. 



(2) Az 1. $ (2) bekezdCs szerinti kiadisi fiiisszeg vdtozist kiadisonkit a 2. szamu 
mellbklet 4 .  oszlopa, a modositott kiadisi el6irhyzatokat a 2. szamu mellbklet 
5 .  oszlopa szerint hatikozza meg. 

(3) A kiadisi Gosszeg vdtozisa a cimek szerinti Cs a kiemelt kiadisi tCtelek szerinti 
modosithsit a 3. szamzi mellbklet 4. oszlopa, a modositott el6irhyzatot a 3. szamu 
mellbklet 5 .  oszlopa hathrozza meg. 

(I)  Az 1.- 2. $-okban meghathrozott modositisok a rendelet 4/a.-b-c-d-e$ Cs az 
5. szamzi mellbkletbt is modositjik. 

(2) A rendelet egyCb rendelkezesei vdtozatlanul hatdyban maradnak. 

A rendelet a kihirdetise napjh 16, hatdyba. 



ktalanos indokolas 

--L.B~ndapest-Csepel &kormhyzata 20/1997. (W. 8.) Kt. &u rendelethek 
(tovibbiakban alaprendelet) m b d o ~ i t  az ~ ~ r b l ~ ~ b l o  - tobbsziir mbdositott - 
1992. ivi  MMVm. tiirvhy 93. § (2) bekezdise alapjh az 1997. jibus 1. 6s szeptember 
30. kiizott biztositott pbteliiirhyzatok, az itvett pinzeszkozok tervbevitele, az egyib 
feladatv6grehajtishoz kapcsolbd6 el6irhyzat rendekek, a testiileti dontisbiil eredii 
javaslatok teszik sziiksigess6. 

Rkszletes indokolas 

1. 9 (1) bekezd. Az 1997. 1. i s  szeptember 30. koziitt a kozponti koltsigvetis iltal 
biztositott 21.181 eFt potel6irhyzat, valam.int a feladatokra itvett 78.707 eFt 
tiibbletbevitel tervbevitele miatt az 1997. ivi kiiltsigvet6s beviteli fiosszeg6nek 
viltoziskbl rendelkezik. A viltozis mirtike iisszesen 99.888 eFt. 

1. 9 (2) bekezd. Az 1997. ivi koltsigvet6s kiadisi Gosszeg6t 106.588 eFt-tal noveli. 
Egyuttal rendelkezik a miikiidisi kiadisok eliiirhyzatainak 90.549 eFt-tal i s  a 
felhalmozisi kiadisok eliiirhyzatainak 16.039 eFt-tal torthi, emel6siriil is. 

1.9 (3) bekezd. Az 1997. ivi koItsCgvet6s bev6teli 6s kiadhsi Gosszeghek novekedisivel 
egyidben a m&iid& hitel eliiirhyzata 463.957 eFt-ra m b d o d  A niivekedis m6rt6ke 
6.700 eFt, amely tobbletfeladatok tervezisd jelenti A tobbletfeladat az int6zm6nyi 
felujitisnil i s  egyib ttimogatisnil jelentkezik. 

2.9 (1) - (3) bekezd. A kapcsolodb l., 2. es 3. s z h u  mell6kletekkel- a rendelet 1. §-ival 
osszhangban - rendelkezik az 1997. ivi kolts6gvet6s beviteli i s  kiadisi Gosszeg6nek 
eliiirhyzat csoportonkhti r6szietez&iriil, va1am.int az eliiirhyzatok cimenkinti 6s kiemelt 
kiadisi thtelenkinti viltozisirbl. A modositis tartalmazza a tobbletbev6telekkel kapcsolatos 
eliiirinyzat novekediseket, rendezi a cimek koziim itcsoportositisokat, valamint a 
cimeken beliil a kiemelt kiadasi titelek kozotti ~tcsoportositisokat. 

3. 9 Az alaprendelet 4/a.-b-c-d-e-f 6s 5. &mu mell6kleteinek rnodositis~6l rendelkezik. 


