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311998. (II.13.) Kt. szimu rendelet 

m6dositasar61 



Budapest-Csepel ~nkorrniinyzata Budapest-Csepel ~nkormbyzata 1 lU1998.(VI.23.) Kt. sziml 
311998.(II.13.) Kt. szimii rendelete 

az 1998. Cvi 

koltsCgvetCsCr01 

Az hllamhhztartasrol szolo - tobbszor 
modositott - 1992. kvi XXXVIII. torvhy 
65. §-a, a Magyar Koztarsasag 1998. 614 
kolts6gvet6s6rol szolo 1997. evi CXLVI. 
torvhy alapjhn, valamint a helyi 

I onkomhnyzatokrol szolo - tobbszor 
modositott - 1990. 6vi LXV. torvhy 10. 5 
(d) pontjaban meghatarozott jogkorkben 
e l j h a  a Kkpviselo-testiilet a Budapest- 
Csepel hkomhnyzata 1998. 6vi 
kolts6gvetes6rol az alabbi rendeletet alkotja. 

Budapest-Csepel ~nkormin~zata  
1998. Cvi kiiltsCgvetCse 

kiadrisainak Cs bevkteleinek fhiisszege, 
a hiriny mCrtCke Cs fmanszirozrisrinak 

a m6dja 

(1) Budapest-Csepel ijnkomhnyzata 1998. 
kvi kolts6gvet6se 

a.1 kiadasi fiosszeg6t 
5.305.991 ezer.Ft-ban 

b.1 beveteli fiosszeget 
4.642.601 ezer Ft-ban 

c.1 hihnyat 
663.390 ezer Ft-ban 

hllapitja meg. 

Rendelete 
az 1998.6vi koltCsgvetCsCr01 sz616 
311 998.m. 13.)Kt.szimii rendelet 

m6dositisBr61 

Budapest-Csepel hkomhnyza K6pviselo- 
testiilete az illamhaztartasrol szolo - tobb- 
szor modositott - 1992. C v i  XXXVIII. tv. 
65. §-a (1) bekezdesknek felhatalmazasa 
alapjhn az alabbiak szerint modositja a 
Budapest-Csepel hkomhnyzata 1998. kvi 
kolts6gvet6serol szolo 311998. (11.13 .) Kt. 
s z h u  rendeletet (tovhbbiakban:R). 

Az R. 1. 5 a.1 Cs b.1 pontja helyCbe a 
kiivetkezo" rendelkezCs 1Cp: 
(1) 

a. I kiadasi fiosszeget 
5.555.298 ezer Ft-ban 

b. I bevkteli fiosszeg6t 
4.891.908 ezer Ft-ban 

allapitja meg. 



(2) Az (1) bekezdCs szerinti b'evktei 
fiosszeg forrasonkenti eloirhyzatait 
az 1. szamu mellkklet 4. oszlopa 
hathrozza meg. 

(3) Az (I) bekezdCs szerinti kiadasj 
fiosszeg kiemelt eliiirhyzatonk6nti 
osszegeit a 2. szamu mellkklet 4. 
oszlopa hatarozza meg. 

(4) Az (1) bekezdes szerinti bevkteli 6s 
kiadasi fiosszegen beliil a bevkteli 6s 
kiadasi eliiirhyzatokat mkrlegszeriien, 
tajekoztato jelleggel az 1. szamu 
tablazat mutatja be. Ugyanezen 
adatok felhasznalasaval kCsziilt a 
finanszirozhsi mkrleget tartalmazo 3. 
szamzi tablazat, valamint a gazdalkodas 
eredmeyet bemutato 4. szamu 
tablazat, szinth tajekoztato jelleggel. 

(5) Az (1) bekezdCs szerinti 663.390 ezer 
Ft hihyt 

a.1 az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel 
kotott hitelszerzodks alapjh riivid- 
lejhrath (foly oszhla)  hitellel, 

b.1 az elidegenitksi bevktelbol kkpzett 
tartalekok ideiglenes bevonasaval 
finanszirozza. 

(6) Az (5) bekezdksben maghathrozottak 
figyelembevktelkvel a bevetel Cs kiadas 
egyezosCg6t ligy is biztositja, hogy az 
iinkormhyzat p6,nziigyi stabllitashak 
erejkig az iinkormhyzati koltsegvetCsj 
intezmknyek es a Polgamesteri Hivatal 
feladatainak thogatasat csokkenti. 

(7) Az 6v kozben realizalodo - nem 
celjellegii - onkomhyzati tobblet- 
bevktelt a forrhshihy csokkenteskre 
kell forditani. 



(1) A K6pvisel6-testiilet cimenkht, azaz 
onillo gazdilkodo onkomhyzati 
kolts6gvet6si int6zmhyenkht hatirozza 
meg eloirhyzatait szem6lyi juttatas, 
munkaadokat terhel6 jhrulBkok, dologi 
laadis, ellatottak pknzbeli juttatasai 
tamogatis, pheszkoz atadas, Cs 
felhalmozasi kiadas bontasban, valamint 
a koltsegvetesi 16tszamkeret fel- 
tiintet6sevel. 

(2) A cimrendet: 
- az Oktatasi Szolgaltato Iroda 
- az ktalirnos Miivelodesi Kozpont 
- az Egeszsegiigyi Iroda 
- a Karacsony Sindor htalinos Iskola 
- a Herman Otto k ta lhos  Iskola 
- a K6k Iskola 
- a Radnoti Miklos Muvelodesi Hiz 
- a Kirily erdei Muvelod6si HSlz 
- a Csepeli Rikoczi Kert 
- a Polghesteri  Hivatal 

alkotjik, melyek kiadisait az (1) bekez- 
des szerinti bonthsban a 3. b 4. szamzi 
mellbkletek tartalmazzik. 

(3) A cimrenden beliil alcimet an 
onkormhyzati koltskgvetksi int6zm6- 
nyenkknti szakfeladatok jelentik, 
melyek a kiadisi 6s a beveteli 
eloirhyzatait a 4/. a, 4/b., 4/c., 4 /d ,  4/e. 
b 4 4  szamzi mellekletek hathozzik 
meg. 

(4) A felhalmozisi kiadisokat cimenkhnt 6s 
feladatonkknt az 5. sztimzi mellekle~ 
hathozza meg. 



(1) A keriileti kisebbskgi Worminyzatok 
tamogatasa onkomhyzatonkknt a 
kovetkezii: 

a./ Cighy Kisebbsegi &komhyzat 
2.645 ezer Ft 

b. / Nemet Kisebbsegi &komhyzat 
2.645 ezer Ft 

I c./ omeny Kisebbsegi &komhyzat  
2.645 ezer Ft 

(2) A kisebbskgi onkominyzatok 1998. evi 
kiadasi eliiirhyzatait - a kisebbskgi 
iinkomhyzatok hatarozatai alapjh - a 
4 4  szamu melle'klet hatirozza meg. 

(3) A (2) bekezdes szerinti beveteli 6s 
kiadasi eloirhyzatokat merlegszeriien, 
tajekoztato jelleggel a 2. szamu tablhat 
mutatja be. 

Budapest-Csepel ~ n k o r m l n ~ z a t a  
koltsCgvetCsi 

tartalkk eloiranyzatai 

(1) Az 1. 5 (1) bekezdkskben jovihagyott 
kiadasi foosszegbol a tiirgyevi 
ckltartalkk 25.000 ezer Ft. A celtartalbk 
cimeit a 2. szamu melle'klet tartalmazza. 

Az R 3. 5 (1) a., b.1 6s c.1 pontjinak 
helydbe a kovetkezo rendelkezds ldp: 

a./ Cighy Kisebbsegi &kormhyzat 
3.075 ezer Ft 

b. / Nemet Kisebbskgi &kormhyzat 
3.362 ezer Ft 

c./ h k n y  Kisebbskgi &kormhyzat 
3.722 ezer Ft 

Az R. 4. 5 (1) helydbe a kovetkezo 
rendelkezds ldp: 

(1) Az 1. 5 (1) bekezkdkseben jovihagyott 
kiadasi fi5osszegbiil a tiirgyevi ckltartalkk 
185.192 ezer Ft. A celtartalkk cimeit a 2. 
s z h u  mellkklet tartalmazza. 



(2) Az 1. 5 (1) bekezdkskben jovhhagyott 
kiadasi fi3osszegb~l az dtalhos 
tartal6k 2.000 ezer Ft. 

Budapest-Csepel ~nkormrin~zata 
1998. Cvi koltsCgvetCsCnek 

vCgrehaj tiisi szabrilyai 

(1) Az iinkormhyzati kolts6gvet6si 
int6zminyeknek 6s a Polghesteri 
Hivatalnak a kolts6gvet6si alapok- 
mhyaikat a rendelet I . ,  2., 3. b 4. 
szamu mellikleteiben meghatirozott 
osszegek alapjh kell elk6sziteniiik. 

(2) A K6pviselo-testiilet felhatalmazza az 
iinkormhyzati kolts6gvet6si int6zmB 
nyek vezetoit 6s a Polghesteri Hivatal 
vonatkozasaban a polghestert a 
koltsCgvet6sben eloirt bev6telek 
beszed6s6re 6s a jovhhagyott kiadasok 
teljesitksk-e. 

(3) Az iinkormhyzati kolts6gvet6si 
int6m6yekn61 6s a Polghesteri 
Hivatalnd a tervezett bev6telek 
elmaradasa nem vonja automatikusan 
maga u t h  a koltskgvet6si thmogatas 
noveked6skt. A kiadasi eloirhyzatok, 
amennyiben a tervezett bev6telek nem 
folynak be, nem teljesithetok. 



(1) Az onkormhyzati koltsigvetksi 
int6m6nyek 6s a Polghesteri  Hivatal 
p6maradvhyat  - ezen beliil a 
szem6lyi juttatasokra fordithato 
maradvhyt - a K6pvkelo-testiilet hagy- 
ja jova. A K6pvkelo-testiilet dont az 
iinkormhyzati szabad maradvhy 
felosztasarol. 

(2) Az iinkormhyzati kolts6gvet6si 
intkm6nyek 6s a Polghesteri  Hivatal 
pemaradvbya  elszimolasa s o r b  

a./ a vegleges feladatelmaradas miatti 
osszeg, 

b./ a meghatarozott celra rendel- 
kez6sre bocsatott - athbodo 
penziigyi teljesites nekiili osszegek 
maradvhya, 

c./ a munkaad6kat terhelo jhd6kok 
thogathssal fedezett, illetve 
arhyos r6sz6nek maradvhyib61 
azon osszeg, amely nem 
kapcsol6dik a szem6lyi juttaths 
eloirhyzathak jhd6kkoteles ma- 
radvhyiihoz 

Budapest-Csepel &kormhyzatit illeti 
meg. 

(3) Az iinkormbyzati kolts6gvet6si 
int6m6nyekn61 6s a Polghesteri  
Hivatalnhl a p 6 m a r a d v h y  szem6lyi 
juttaths maradvhyhak csak a b6r- 
megtakaritasb61 s z h a z 6  r6sz6vel 
lehet novelni szemelyi juttatis elo- 
irhyzatat. A p 6 m a r a d v b y  tovabbi 
r6sze szem6lyi juttatisra nem hasz- 
nh.lhat6 fel. 



(4) A koltskgvetksi intkmknyek a kiilon 
jogszabalyban szabhlyozott 
felidlvizsghlat u t h  jovhhagyott elozo evi 
pknz-maradvhyaikat 6s vallalkozasi 
ered-m6nyeAet kizhrolag a Kepviselo- 
testidet eloirhyzat-modositasa u t h  
hasznhlhat-jak fel. 

(1) A Kkpviselo-testiilet a 4. 8 (1) 
bekezdkskben meghatarozott, a 2. 
szamu mellhkletben 

- "Csepeliek Miivelod6s66rt" Kozala- 
pitvhy 

- 150. kvfordulora 
- onkormhyzati phlyazatokhoz 
- valaszthsokra 

cimeken tervezett ckltartalkk feletti 
rendelkezksi jogot a polghesterre 
ruhhzza at, utolagos tajkkoztatasi kote- 
lezettskg mellett. 

(2) A Kkpviselo-testiilet a 4. 8 (1) 
bekezdkskben meghathrozott celtar- 
tal6kbol a civil szervezetek 6s 
kkebbskgi onkormhyzatok phlyazathra 
eliiirhyzott osszeg felhasznhlasat a 
1711997. (1.28.) Kt. hathrozattal ossz- 
hangban engedklyezi. 

( 3 )  A 4. 8 (1) bekezdesben meghathrozott 
ckltartalekbol az ifjusagi feladatok 
thogatashra eloirhyzott osszeg fel- 
hasznalasarol a 619/1997.(X1.25.) Kt. 
hathrozat alapjh az Ifjusagpolitikai 
Albizottsag dont. 



(4) A Kepvkelo-testiilet az dtalhnos 
tartalek feletti rendelkezesi jogot a 
polgarmesterre bizza, utolagos taje- 
koztatasi kotelezettseg mellett. 

(1) A Kepviselo-testiilet a jovihagyott 
eloirhnyzatok vonatkozasaban a 
modositasi jogot a kovetkezo esetekben 
tartja fenn maghnak: 

a.1 az onkormhnyzati koltsegvetesi 
intezmeyek tamogatas vdtozasa, 

b.1 az onkorminyzat beveteleinek es 
kiadasainak modositasa. 

(2) A Kepviselo-testiilet a jovihagyott 
eloirhnyzatok kozotti atcsoportositas 
jogat az alabbi esetekben ruhazza a 
polghesterre: 

a. I onkorminyzati koltsegvetesi 
intezmeyek kozotti feladatat- 
rendezesbol kovetkezo eloirhny- 
zatmozgatas, 

b. 1 a koltsegvetesi intezmenyen 
belid a kiemelt kiadasi - sze- 
melyi juttatas munkaadokat 
terhelo jarulek, dologi kiadas, 
thogatas, ellatottak pkbel i  
juttatasa, felhalmozasi kiadas - 
eloirinyzatok kozotti atcsopor- 
tositas, 

c.1 a Polghesteri  Hivatalt erintoen 
az alcimek (szakfeladatok) kozotti 
atcsoportositas. 



(1) Az iinkormhyzati koltsegvetesi 
intezmhyek - beleertve a 
Polghesteri  Hivatalt is - a rendelet 3. 
szamu mellbkletbben jovihagyott 
szemblyi juttatas, munkaadokat terhelo 
jiruEkok, dologi kiadas, thogatas, 
ellatottak pkmbeli juttatasai, penz- 
eszkoz atadas, felhalmozasi kiadas 
eloirhyzatokon beliil kotelesek gaz- 
dhlkodni. 

A koltsegvetesi int6zmknyek a 
jovihagyott beveteli eloirhyzataikon 
feliili tobblet bevkteleiket, a K6pviselo- 
testiilet egyidejii taj6koztatasaval 
felhaszndhatjhk. A tervezett eliiirhy- 
zatot meghalado tobbletbev6telbol - a 
jogszabhlyban szabhlyozott tetelekbol 
6s modon - az eves szemklyi juttathsok 
es munkaadokat terhelo jBrulBkok 
eliiirhyzatat megemelhetik. 

(3) A koltsegvetesi intkzmenyek a dologi 
kiadason beliil az 6lelmez6si kiadasok 6s 
az energia kiadasok altktel eliiirhyzatat 
egyeb dologi kiadhsok novel6sQe nem 
fordithatj hk. 

Az onkormhyzati kolts6gvet6si 
int6zmhyek a kolts6gvet6sben meg- 
hathrozott feladatok v6grehajtasa&t, a 
vonatkozo jogszabiilyok betartasa mellett, 
ondlo felelosseggel tartoznak. 



Az onkormhyzati, valamint intezmenyi 
beruhazasokra, felujitasokra, arubeszerzes- 
re, szolgaltatasok beszerzeske a kozbeszer- 
zksi torvinyben es a helyi rendeletben 
meghatarozott eloirasokat kell alkalmami. 

(1) A Polgarmesteri Hivatal a jovhhagyott 
- az kvkozi vbltozasokkal modositott - 
koltskgvetksi tamogatast: 

a. 1 az Wormhyzati koltsegvetesi 
intkzmknyek ks a Polgbesteri 
Hivatal miikodksi kiadasaira 
dekadonkkt, tkteles igenyles 
alapjh, a szemklyi juttatasok 
vonatkozasaban nettositva utalja a 
4. szamu mellbkletekben meg- 
hatirozott osszegek figyelembevk 
t elkvel, 

b./ a hatvan napon thl lejart fizetesi 
kotelezettsegek rendezesehez illet- 
ve keletkezksknek megelozkskhez, 
a havi esedekes thogatas terhQe 
elorehozott thogatast utalhat 
ugy, hogy az elorehozott tamo- 
gatas kizhrolag a lejhrt kotele- 
zettsCgek teljesitkskre keriiljon fel- 
haszndhsra. 

(2) A Polgarmesteri Hivatal az (1) 
bekezdes a. / pontjaban meghathro- 
zottaktol eltkrhet az ev kozben fellkpo 
Iikviditasi problkmak alkalmaval Errol 
elozetesen tajekoztatni kell az in- 
teanknyeket . 



(3) A Polgamesteri Hivatal koltsegvete- 
seben meghathrozott thmogatasok 
kiutalhsa havonta, negyedevenkent 
illetve evi egyszeri alkalommal 
tortenhet, a lkiditasi helyzettol 
fiiggoen. A thmogatasok forrasa a 3. 
szamzi tablazat szerint, kizholag 
miiko desi hitel. 

A Kepviselo-testiilet a hitelfelvetelre 
vonatkozoan sajat hataskorben dont hossni- 
6s kozbtani hitelekrol. Miikodesi 

I 

(likvlditasi) hitel felvetelerol a polghester 
dont, a Szervezeti 6s Miikodesi 
Szabdyzatban megfogalmazottakkal 
osszhangban. 

A polgamester a Kepviselo-testiilet el6 
terjeszti a koltsegvetesi rendelet modositasat 
a biztositott poteloirhyzatok tervbevaelere 
s a s e g  szerint, de legalabb: 

- az 1998. januh 1.-1998. majus 31. 
kozotti idoszakra vonatkozoan 1998. jimius 
3 0-ig, 

- az 1998. jimius - 1998. november 30. 
kozotti idoszakra vonatkozoan az 1998. 
decemberi t e d e t i  iilesre. 

A Kkpviselo-testiilet a koztisztviselok illet- 
meyalapjat 1998. januhr 1-to1 30.000,- Ft- 
ban hatarozza meg. 



(1) A rendelet kihirdetise napjh 1998. 
februar 13-h 16p hatilyba. 
Rendelkez6seit az 1998. evi kolt- 
segvetes vegrehajtasa s o r b  kell alkal- 

(2) E rendelet hathlybalepesevel egyide- 
jiileg az 1998. evi atmeneti gazdal- 
kodasrol szolo 39/1997.(XII. 16.) Kt. 
rendelet hatalyat veszti. 4 

,f: 
:,: ! \. .. 

I 
,.:; 

/ z < x  

Az 1. -3. §-okban meghathrozott 
modositasok az R 1. 2. sz. mellekletkt is 
modositj a. 

A rendelet kihirdetese napjh 16, hatilyba, a 
modositassal nem erintett rCszek vilto- 
zatlanul hathlyban maradnak. 

Ztiradik: A rendelet kihirdetve 1998. 
jhnius 23. napjh 



ktalanos indokolas 

Budapest-Csepel ijnkomhyzata az 1998. evi kolts6gvet6s6rol szolo 3 11998. (11.13.) Kt. 
szamu rendeletenek (tovabbiakban alaprendelet) modositasat az allamhaztartasrol szolo - 
tobbszor modositott - 1992. 6vi XXXVIII. torvey 93. 5 (2) bekezdese alapjh a kozponti 
koltsigvetes altal biztositott poteloirhyzatok, a meghatirozott feladatra atvett 
p6nzeszkozok, feladatmutato vdtozasbol adodo normativ allami thogatas lemondashak 
tervbevetele, az 1998. majusi orszaggytilesi kkpviselo-vdasztasb61 eredo feladatok 
v6grehajtashhoz kapcsolodo eloirhyzat rendezese, az 1997. 6vi pemaradvhy es 
vallalkozasi eredmhy felhasznilasira hozott testuleti dont6sbol eredo javaslatok teszik 
sziks6gesse. 

RCszletes indokolas 

1. 5 (1) a.1 pont. Az 1998. 6vi kolts6gvetes kiadhsi Gosszeg6t 249.307 eFt-tal noveli. A 
kiadasi oldal novekedese egyenlegeben mutatja a valtozasokat. A bevetel novekediskbol 
adodoan a kiadasi eloirhyzatok is nonek. A bekezdes tartalmazza a cimek kozotti es 
cimeken beldi eloirhyzat novekedist, atcsoportositast. 

1. (1) b.1 pont. Az 1998. 6vi kolts6gvet6s beveteli Gosszeg6t 249.307 eFt-tal noveli. A 
bevkteli forrasok szerinti vhltozasokat tktelesen az 1. s z h u  melleklet reszletezi. 

2. 5 (1) bekezd. Az 1998. 6vi kolts6gvet6s kiadasi eliiirhyzatai kozott szereplo kisebbskgi 
onkomhyzatok tamogatasat modositja, melyet a kozponti kolts6gvetes dtal biztositott 
tamogatas az atvett p6nzeszkozok 6s a 20211998. (IV.28.) Kt. s z h u  hatirozata alapjh 
torteno eloirhyzat atcsoportositas indokolja. 

3. (1) bekezd. Az 1998. 6vi koltsegvet6s kiadasi eloirhyzatai kozott szereplo celtartalek 
eloirhyzatat modositja. Modositasat az eloirhyzat atcsoportositassal, lakas&pit6sre, 
energiira es negativ pemaradvhy  fedezetere biztositott celtartalek kepzese, az 1998. 
majus havi orszaggyiilesi kepviselo-vdasztasok vkgrehajtashhoz kapcsolodo kiadasok 
fedezetere torteno celtartalek felhaszndas eredmenyezi. 

4. 5 (1) - (2) bekezd. Meghathozza, hogy a kolts6gvet6s modositasa az 1. 2. s z h u  
mellekletet modositja, az alaprendelet egyeb rendelkezesei valtozatlanul hatalyban 
maradnak. 

5. 5 A hatalyosulas idopontjht hatirozza meg. 



1 .szamu melleklet 

Budapest-Csepel Onkormhnyzata 
1998. evi bevkteli eloirhnyzatai forrasok szerint 

ezer Ft-ban 
I I I I 

1998. h i  eredeti 
eliiirhyzat 

I ~sadalombiztositisi thogat is  

1 

Kozponti koltsCgvetCsi thogatas 

Megosztott bevktelek, osszesen: 

- szemdlyi jovedelem ado 

MMosiths + - 

I - Karhony Shndor htalinos Iskola 

MMosi tAs... .I.. .. 
... Kt.sz.r. 

2 
1 354 107 

1 930 316 

922 506 

Sajait inthmknyi bevdtel 

-0ktatAsi Szolgdtato Iroda 

3 
41 645 

415 424 

213 316 

-Herman Otto htalhnos Iskola 

- Kek htalhnos Iskola 

4 
1 395 752 

1 930 316 

922 506 

415 424 

213 316 

-Radn6ti MiklQ Muveliidesi & 

- Kirdyerdei MiivelMCsi H k  

-Csepeli Wkzi Kert 

5 789 

4 960 

- Polghesteri Hivatal 

Felhalmozis Cs tSkejelleg6 bevktelek 

5 789 

4 960 

5 570 

7 343 

1 908 

Helyi Cpitmenyad6 

~ t v e t t  pCnzeszkoz 

5 570 

7 343 

1 908 

65 700 

413 000 

Elk6 kvi pCnzmaradvhy Cs vBlalkozasi eredmkny 

BevCtelek osszesen: 

65 700 

413 000 

175 000 

42 772 

MiikirdCsi hitel (forrishihy) 

Bevdtelek + hitel iisszesen: 

53 943 

4 642 601 

87 768 

663 390 

5 305 991 

175 000 

130 540 

119 894 

249 307 

173 837 

4 891 908 

249 307 

663 390 

5 555 298 



Budapest-Csepel Onkormhnyzata 
1998.kvi kiadaisi eloirainyzatai 

ezer Ft-ban 



1. szamu melleklet 

Budapest-Csepel Onkorrnihyzata 

I 

ezer Ft-ban 

Modosith.. . . I.. . . 
... Kt.sz.r. 

4 
1 395 752 

1 930 316 

I 922 506 

905 432 

102 378 

216 700 

415 424 

213 316 

33 065 

65 701 

12 072 

5 789 

4 960 

5 570 

7 343 

1 908 
- 

65 700 

413 000 

96 000 

317 000 

0 

175 000 

130 540 

41 339 

173 837 

4 891 908 

0 

663 390 

5 555 298 

1998. evi beveteli eloirhvzatai 

Megnevezks 

1 

Kiizponti kiiltsegvetisi taimogaths 

Megosztott bevitelek, iisszesen: 

- szemelyi jovedelem ado 

- iparhisi ado 

- gdpjhrmihdo 

Tksadalombiztositasi taimogatb 

SajM i n h i n y i  bedtel 

-0ktathi Szolghltato Iroda 

- htalanos MiivelMdsi K6zpont 

- Egksdgiigyi Iroda 

- Karacsony Shndor htaliinos Iskola 

-Herman Otto ktalhnos Iskola 

- Kdk h t a h o s  Iskola 

-Radnoti Mikl6s MiivelBdesi Hh 

- Kirdyerdei MiivelMesi Hh 

-Csepeli Wkzi Kert 

- Polghesteri Hivatal 

Felhalmozhs i s  tokejellegii bevitelek 

-bdrl&s drtekesites 

-ingatlanhasznosith, privatkicio 

-ertCkpapir krtkkesitds 

Helyi ipitminyado 

~ t v e t t  pinzeszkiiz 

Kiszlimlabott i s  visszaiginyelt  FA 

El6z6 ivi pinzmaradvhy i s  vrillalkozasi eredmkny 

Bevitelek iisszesen: 

Iginybevett hitel 

Miikiidisi hitel (forraishihy) 

Bevitelek + bitel iisszesen: 

forrasok 

1998. h i  eredeti 
eloirhyzat 

2 
1 354 107 

1 930 316 

922 506 

905 432 

102 378 

216 700 

415 424 

213 316 

33 065 

65 701 

12 072 

5 789 

4 960 

5 570 

7 343 

1 908 

65 700 

413 000 

96 000 

3 17 000 

0 

175 000 

42 772 

41 339 

53 943 

4 642 601 

0 

663 390 

5 305 991 

szerint 

MMosi~s  + - 

3 
41 645 

87 768 

119 894 

249 307 

249 307 



Budapest-Csepel iinkormh~yzata 
1998.6vi kiadasi eloirinyzatai 

ezer Ft-ban 

MiikiidCsi kiadhsok 

- szemdlyi juttaths 

- munkaadokat terhel6 jh l ikok  

- kirsadalombiztosithsi j M e k  

- munkaadoi j M d k  

-egeszsegiigyi j W e k  
- dologi kiadhs 

- ellatottak p&&eli juttaths 

- feladatra atadott pinzeszkiiz 

- e&b thmogath 

Pelbalmozhsi kiadhsok h ~ - v a l  

Megnevezks 

- 

-felujithsok 

-keriileti beruhhzhok 

- pdnziigyi befeketetis kiadhsai 

-egyeb felhalmozAsi k i a h k  

KiitelezettsCgek 

MMosiths + - 1998. dvi eredeti 
eloirhyzat 

4 569 365 

1 941 288 

881 298 

747 232 

77 837 

56 229 

1 234 407 

276 694 

138 057 

97 621 

64 034 

- 

-polghesteri keret 

El6d evi vhrhato penzmaradvziny as vdlallc. eredminy 

KIADASOK MIND~SSZESEN: 

MMosiths.. . I.. . . . 
.... Kt.sz.r. 

0 

20 000 

10 000 

34 034 

591 649 

386 189 

101 594 

42 544 

39 126 

3 271 

147 

123 005 

88 152 

30 425 

469 

7 288 

4 955 554 

2 042 882 

923 842 

786 358 

81 108 

56 376 

1 357 412 

364 846 

168 482 

98 090 

71 322 

7 288 

-250 419 

2 000 

0 

5 555 298 

2 0 0 0  

53 943 

5 305 991 

0 

20 000 

10 000 

41 322 

341 230 

-53 943 

249 307 


