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Budapest-Csepel ~okormin~zata  

311998.rn.13.) Kt. szimu rendelete 

Az allamhaztartasrol szolo - tobbszor 
modositott - 1992. 6vi XXXVIII. torvey 
65. $-a, a Magyar Koztarsasag 1998. 6vi 
koltsegvet6skrol szolo 1997. kvi CXLVI. 
torvkny alapjh, valamint a helyi 
onkormhyzatokrol szolo - tobbszor 
modositott - 1990. kvi  LXV. torvkny 10. $ 
(d) pontjhban meghatirozott jogkorkben 
eljarva a Kkpviselo-testtilet a Budapest- 
Csepel ijnkormhyzata 1998. kvi 
koltsCgvetCsCr01 az alabbi rendeletet alkotja. 

Budapest-Csepel ~nkormain~zata 
1998. Cvi koltsCgvetCse 

kiadaisainak Cs bevCteleinek foosszege, 
a hiainy mCrtCke Cs fmanszirozaisainak 

a m6dja 

(1) Budapest-Csepel hkormhyzata  1998. 
evi koltskgvetese 

a.1 kiadasi Gosszegbt 
5.305.991 ezer Ft-ban 

b. 1 bevkteli fiosszegkt 
4.642.601 ezer Ft-ban 

c.1 hihyat 
663.390 ezer Ft-ban 

allapitja meg. 

Budapest-Csepel ~nkormin~zata  
2211998. (IX.29.) Kt. szimu 

rendelete 
az 1998.6vi koltsCgvetCsCro1 sz616 

1411998. (VL23.) Kt. szimii 
rendelettel mbdositott 

311998. (II.13.) Kt. szimu 
rendelet m6dositrisir61 

Budapest-Csepel hkormhyza  Kkpviselii- 
testiilete az allamhaztartasrol szolo - tobb- 
szor modositott - 1992. 6vi XXXVIII. tv. 
65. §-a (1) bekezdeshek felhatalmazasa 
alapjh az akibbiak szerint modositja a 
Budapest-Csepel hkormhyzata  1998. 6vi 
koltsegvetCskro1 szolo 1411998. (V1.23.) Kt. 
3 z h u  rendelettel modositott 311998. 
(11.13.) Kt. sz. rendeletit. (tovabbiakban:R). 

(1) Az R. 1. 5 (1) bekezddse helydbe a 
kovetkezB rendelkezds lip: 
Budapest-Csepel ijnkormhyzata 1998. kvi 
kolts6gvetCse 

a.1 kiadasi f"oosszeg& 
6.184.223 ezer Ft-ban 

b.1 bevkteli Gosszegkt 
5.540.488 ezer Ft-ban 

c. 1 W y a t  
643.735 ezer Ft-ban 

allapitja meg. 



(2) Az (I) bekezdes szerinti beveteli 
fiosszeg forrasonkenti eloirinyzatait 
az 1. szamu mellkklet 4. oszlopa 
hathozza meg. 

(3) Az (1) bekezdes szerinti kiadasi 
Gosszeg kiemelt eloirinyzatonkenti 
osszegeit a 2. szamu melleklet 4. 
oszlopa hatarozza meg. 

(4) Az (1) bekezdes szerinti beveteli 6s 
kiadasi fiosszegen beliil a beveteli es 
kiadasi eloirinyzatokat melegszeriien, 
tajekoztato jelleggel az 1. szamzi 
tablazat mutatja be. Ugyanezen 
adatok felhasznalhsaval keszult a 
finanszirozisi merleget tartalmazo 3. 
szamzi tablazat, valamint a gazddkodas 
eredmenyet bemutato 4. szrimzi 
tablazat, szinten tajekoztato jelleggel. 

(5) Az (1) bekezdes szerinti 663.390 ezer 
Ft hiinyt 

a. I az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel 
kotott hitelszerzodes alapjin rovid- 
lejhratii (folyosz5lmla) hitellel, 

b. I az elidegenitesi bevetelbol kepzett 
tartalekok ideiglenes bevonasaval 
finanszirozza. 

1 

(6) Az (5) bekezdesben maghatarozottak 
figyelembevetelevel a bevetel 6s kiadas 
egyezoseget ugy is biztositja, hogy az 
onkominyzat p e d g y i  stabilitashak 
erejeig az onkomhnyzati koltsegvetesi 
inteanhyek es a Polghesteri  Hivatal 
feladatainak tamogatasat csokkenti. 

(7) Az ev kozben realizalbdo - nem 
celjellegii - onkominyzati tobblet- 
bevetelt a forrashihny csokkentesere 
kell forditani. 

:2)Az R 1 5 (5) bekezdkse a kovetkezokre 
m6dosul: 
42 (1) bekezdes szerinti 643.735 ezer Ft 
liblyt 

a.1 az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel 
kotott hitelszerzodes alapjin rovid- 
lejhratii ( f o l y o s z ~ a )  hitellel, 

b.1 az elidegenitesi bevetelbol kepzett 
tartalekok ideiglenes bevonasaval 
finanszirozza. 

:3)Az R 1 5 (7) bekezdkse a kovetkezore 
mbdosul: 
42 ev kozben realizhlodb - nem celjellegii - 
Ynkominyzati tobbletbevetelt halaszt- 
cLatatlan feladatokra 6s a forrkhiihy 
:sokkentesQe kell forditani. 



( l ) A  K6pvisel6-testiilet cimenk6nt, azaz 
onill6 gazdhlkodo onkormhyzati 
koltsCgvet6si intkzmkyenk6nt hatirozza 
meg eloirhyzatait szem6lyi juttatas, 
munkaadbkat terhel6 jhnd6kok, dologi 
kiadas, ellhtottak p6nzbeli juttatasai, 
thogatis,  p6nzeszkoz atadas, 6s 
felhalmozisi kiadhs bontisban, valamint 
a kolts6gvet6si 16tszhmkeret fel- 
tiintet6sevel. 

(2) A  chendet :  
- az Oktatasi Szolgdtat6 Iroda 
- az h t a lhos  Miivel6dCsi Kdzpont 
- az Eg6szskgiigyi Iroda 
- a Karacsony Shndor htalhnos Iskola 
- a Herman Otto h t a l h o s  Iskola 
- a K6k Iskola 
- a Radnoti Mikl6s Muvelod6si Haz 
- a Kirdyerdei MuvelodCsi Haz 
- a Csepeli Rikoczi Kert 
- a Polghesteri  Hivatal 

dkotjhk, melyek kiadasait az (1) bekez- 
d6s szerinti bontasban a 3. b 4. szamzi 
mellt?kletek tartalmazzhk. 

( 3 )  A  cimrenden beliil alcimet az 
onkormhyzati kolts6gvet6si int6zmb 
nyenk6nti szakfeladatok jelentik, 
melyek a kiadasi 6s a bev6teli 
eloirhyzatait a 4/.a, 4/b., 4/c., 4/d., 4/e. 
6s 4 4  szamzi mellkkletek hatirozzik 
meg. 

(4) A  felhalmozasi kiadasokat cimenkknt 6s 
feladatonkknt az 5. szamzi mellt?kle~ 
hatarozza meg. 



(1) A keriileti kisebbsdgi onkorminyzatok 
thmogathsa onkominyzatonktht a 
kovetkezo: 

a.1 Ciginy Kisebbsegi &korminyzat 
2.645 ezer Ft 

b. 1 Nemet Kisebbs6g-i &komhyzat 
2.645 ezer Ft 

c.1 h d n y  Kisebbsegi &kormhyzat 
2.645 ezer Ft 

(2) A kisebbskgi onkominyzatok 1998. evi 
kiadasi eloirhyzatait - a kisebbsdgi 
iinkomhyzatok hathrozatai alapjh - a 
4 6  szarnzi rnelle'klet hatkozza meg. 

(3) A (2) bekezdks szerinti beveteli 6s 
kiadhsi eloirinyzatokat mkrlegszeriien, 
thjkkoztato jelleggel a 2. szcimzi tablazat 
mutatja be. 

Budapest-Csepel ~nkormhn~zata 
koltsCgvetCsi 

tartalCk eloirhnyzatai 

(1) Az 1. 5 (1) bekezddskben jovhagyott 
kiadhsi foosszegbol a targyevj 
ckltartalek 25.000 ezer Ft. A c6ltartalbk 
cimeit a 2. szarnzi rnelleklet tartalmazza. 

Az R 3. 5 (1) a., b.1 ds c.1 pontjinak 
ielydbe a kovetkezo rendelkezds Idp: 

'l)A keriileti kisebbskgi iinkomhyzatok 
thogathsa onkomhy zatonkent a 
kovetkezo: 

a. / Cighy Kisebbskgi &kormhyzat 
3.770 ezer Ft 

b. 1 Nkmet KisebbsCgi &kormhyzat 
5.017 ezer Ft 

c.1 h d n y  Kisebbskgi ijnkomhyzat 
4.3 17 ezer Ft 

Az R. 4. 5 (1)Cs (2) bekezddse helydbe a 
kovetkezo rendelkezCs ldp: 

[ 1) Az 1. 5 (1) bekezCdes6ben jovhagyott 
kiadhsi f6osszegbol a tkgykvi celtartalek 
5 13.490 ezer Ft. A ckltartalek cimeit a 2. 
~zarnzi rnelleklet tartalmazza. 



Budapest-Csepel ~nkorman~zata 
1998. Cvi kiiltsCgvetCsCnek 

vdgrehaj tasi szabalyai 

(2) Az 1. 8 (1) bekezdkseben jovhhagyott 
kiadhsi fGosszegbo1 az dtalhos 
tartalkk 2.000 ezer Ft. 

(1) Az onkormhyzati koltsegvetesi 
intkzmenyeknek 6s a Polgarmesteri 
Hivatalnak a koltsegvet6si alapok- 
mhyaikat a rendelet I., Z., 3. es 4. 
szamzi rnelle'kleteiben meghatarozott 
osszegek alapjh kell elkesziteniiik. 

(2) Az 1. § (1) bekezdkskben jovhhagyott 
kiadasi fiosszegbol az dtalhos 
tartalek 1.000 ezer Ft. 

(2) A Kepviselo-testulet felhatalmazza az 
iinkormhyzati kolts6gvet6si intCzm6- 
nyek vezetoit es a Polghesteri  Hivatal 
vonatkozasaban a polghestert a 
koltsegvetesben eloirt bevetelek 
beszedesere es a jovhhagyott luadasok 
teljesitesere. 

(3) Az onkormhyzati koltsegvetesi 
int6zmenyeknel es a Polghesteri  
Hivatalnal a tervezett bevetelek 
elmaradasa nem vonja automatikusan 
maga u t h  a koltsegvet6si thogatas 
novekedkset. A kiadasi eloirhyzatok, 
amennyiben a tervezett bevetelek nem 
folynak be, nem teljesithetok. 



(1) Az iinkorminyzati kolts6gvet6si 
intkzmenyek Bs a Polghesteri Hivatal 
pbnzmaradvhyat - ezen beliil a 
szemelyi juttatasokra fordithato 
maradvinyt - a Kkpviselo-testiilet hagy- 
ja jovi. A Khpviselo-testiilet dont az 
iinkorminyzati szabad maradviny 
feloszt~s~61. 

(2) Az onkorminyzati koltsegvet8si 
int6zmhnyek 6s a Polghesteri Hivatal 
p&,nzmaradvinya elszimolisa so rb  

a.1 a vegleges feladatelmaradas miatti 
osszeg, 

b.1 a meghathrozott celra rendel- 
kezesre bocsatott - athkodo 
p6nziigyi teljesites n e w  osszegek 
maradvhya, 

c.1 a munkaadokat terhelo jMekok 
tamogatassal fedezett, llletve 
arhyos reszenek maradvhyabol 
azon osszeg, amely nem 
kapcsolodik a szemklyi juttatas 
eloirinyzathak jadekkoteles ma- 
radviny ihoz 

Budapest-Csepel &korminyzatat illeti 
meg. 

(3) Az onkormhyzati kolts6gvetesi 
intezmenyeku61 6s a Polgarmesteri 
Kvatalnhl a p6nzmaradvhy szem6lyi 
juttatas maradvhnyhak csak a b6 -  
megtakaritasbol s z h a z o  r6szkvel 
lehet novelni szemklyi juttatas el6- 
irinyzatat. A pemaradvhny tovibbi 
resze szemelyi juttatasra nem hasz- 
niilhato fel. 



(4) A koltsegvetesi intezmenyek a kiilon 
jogszabalyban szabhlyozott 
feliilvizsgalat u t h  jovhhagyott elozo Bvi 
penz-maradvhyaikat 6s vhllalkozhsi 
ered-meyeiket kizarolag a Kkpviselo- 
testiilet eloirhyzat-modosititsa u t b  
hasmilhat-jhk fel. 

(1) A Kepviselo-testiilet a 4. 9 (1) 
bekezdeskben meghatarozott, a 2. 
szamu mellt2kletben 

- "Csepeliek Muvelod6s66rt" Kozala- 
pitviny 

- 150. Cvfordulora 
- onkormhyzati palyazatokhoz 
- valaszthsokra 

cimeken tervezett celtartalkk felettj 
rendelkezesi jogot a polghesterre 
ruhazza at, utolagos tajekoztatasi kote- 
lezetts6g mellett. 

(2) A Kepviselo-testiilet a 4. (1) 
bekezdkskben meghatarozott ckltar- 
talekbol a civil szervezetek 6s 
kisebbskgi onkormhyzatok phlyazatiira 
eliiirinyzott osszeg felhasmhlisat a 
1711997. (1.28.) Kt. hatarozattal ossz- 
hangban engedkly ezi. 

(3) A 4. 9 (1) bekezdesben meghatarozotl 
c61tartal6kb61 az ifjusagi feladatok 
tamogatasara eloirhyzott osszeg fel- 
hasmhlasar61 a 61911997.(XI.25.) Kt. 
hathrozat alapjin az Ifjus6gpolitika.i 
Albizottsag dont. 



(4) A K@viselo-testdet az hltalinos 
tartaldk feletti rendelkezesi jogot a 
polgamesterre bizza, utolagos thj6- 
koztatisi kotelezettshg mellett. 

( l ) A  K6pviselo-testiilet a jovihagyott 
eloirinyzatok vonatkozasiban a m6do- 
sitasi jogot a kovetkezo esetekben tartja 
fenn maginak: 

a. 1 az onkormhnyzati kolts6gvet6si 
int6zmenyek tamogatas viltozhsa, 

b.1 az onkormhnyzat bevhteleinek 6s 
kiadasainak modositisa. 

(2) A KQviselo-tedet a jovihagyott 
eloirhyzatok kozotti itcsoportositis 
jogit az alibbi esetekben ruhazza a 
polghrmesterre: 

a. / onkomhnyzati kolts6gvetCsi 
intBzm6nyek kozotti feladatht- 
rendezesbol kovetkezo eloirhy- 
zatmozgatas, 

b. 1 a kolts6gvetesi intezm6nyen 
beliil a kiemelt kiadasi - sze- 
m6yi juttatas munkaadokat 
terhelo jM6k ,  dologi kiadas, 
thogatas, ellitottak penzbeli 
juttatasa, felhalmozasi kiadas - 
eloirhnyzatok kozotti atcsopor- 
tositas, 

c. I a Polgarmesteri Hivatalt 6rintoen 
az alcimek (szakfeladatok) kozotti 
atcsoportositas. 



(1) Az onkormhyzati koltsegvet6si 
int6zmhyek - belekrtve a Polgh- 
mesteri Hivatalt is - a rendelet 3. szamzi 
melle'klete' ben jovihagy ott szemklyi 
juttaths, munkaadokat terhelii 
jhd6kok, dologi kiadis, thogatis:  
ellitottak pknzbeli juttatisai, pknz- 
eszkoz itadis, felhalmozisi kiadis 
eloirhyzatokon beliil kotelesek gaz- 
daodni.  

(2) A kolts6gvetksi int6zmhyek a 
jovihagyott bevkteli eloirhyzataikon 
feluli tobblet bevkteleiket, a K6pviselo- 
testiilet egyidejii tij6koztatisival 
felhasmdhatjik. A tervezett eloirhy- 
zatot meghalado tobbletbevktelbol - a 
jogszabdyban szabdy ozott tktelekb 01 
6s mbdon - az eves szemelyi juttatasoh 
Cs munkaadokat terhelo jirulkkoh 
eloirhyzatat megemelhetik. 

(3) A koltsegvet6si int6zmhyek a dolog 
kiadason beliil az klelmezesi kiadisok 6s 
az energia kiadhsok altetel eloirhyzatii 

\ egykb dologi kiadisok novelks6re nem 
fordithatjhk. 

Az iinkomhyzati koltsegvetes 
intezmknyek a kolts6gvet6sben meg- 
hatbrozott feladatok v6grehajthsa6rt7 a 
vonatkozo jogszabiilyok betartasa mellett: 
onill6 felelossCggel tartomak. 



Az onkormhyzati, valamint intezmenyi 
beruhazasokra, felujitisokra, arubeszerz6s- 
re, szolgiiltatisok beszerzksQe a kozbeszer- 
zksi torv6nyben 6s a helyi rendeletben 
meghatiirozott eloirisokat kell alkalmazni. 

(1) A Polgarmesteri Hivatal a j6vhhagyott 
- az 6vkozi viltozisokkal m6dositott - 
koltskgvet6si thogat&: 

a. / az onkormhyzati koltskgvet6si 
intkzmknyek 6s a Polghesteri 
Hivatal miikodksi kiadisaira 
dekiidonkknt, tkteles igknylks 
alapjh, a szemklyi juttatisok 
vonatkozashban nettositva utalja a 
4. szamzi mellkkletekben meg- 
hatbozott osszegek figyelembev6- 
telkvel, 

b.1 a hatvan napon thl lejirt fizet6si 
kotelezettskgek rendezkskhez illet- 
ve keletkezkshek megel6zks6hez, 
a havi esedkkes thogatas terhkre 
elorehozott timogatist utalhat 
ugy, hogy az elorehozott t h o -  
gatis luzirblag a lejart kotele- 
zetts6gek teljesit6skre keriiljon fel- 
hasznilisra. 

(2) A Polgarmesteri Hivatal az (1) 
bekezdks a. / pontjiban meghatbo- 
zottakt61 eltkrhet az kv kozben fell6p6 
h d i t a s i  problkmik alkalmival. Errol 
eliizetesen tajkkoztatni kell az in- 
tkzmkny eket. 



(3) A Polghesteri Hivatal kolts6gvet6- 
s6ben meghathrozott timogatasok 
kiutalhsa havonta, negyedkvenkknt 
illetve 6vi egyszeri alkalommal 
tort6nhet7 a likvihtisi helyzettol 
fiiggoen. A tamogatisok forrisa a 3. 
szamzi tdbkizat szerint, kizarolag 
miikodksi hitel. 

A K6pviselo-testiilet a hitelfelvetelre 
vonatkozoan sajit hatiskorben dont hossmi- 
6s koz6ptBvli hitelekrol. Miikod6si 

[ ~ - \  (likvlditisi) hitel felv6tel6rol a polgamester 
dont, a Szervezeti 6s Miikod6si 
Szabalyzatban megfogalmazottakkal ossz- 
hangban. 

A polgamester a K6pviselo-testiilet el6 
terjeszti a kolts6gvetCsi rendelet modositisht 
a biztositott poteloirhy zatok tervbevktelere 
szuks6g szerint, de legalabb: 

- az 1998. januir 1.-1998. majus 31. 
kozijtti idoszakra vonatkozoan 1998. jimius 
3 0 -ig, 

<-\ 

- az 1998. jhius - 1998. november 30. 
kozotti idoszakra vonatkozoan az 1998. 
decemberi testuleti iil6sre. 

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

4- § 

Az R. 14. §-a helykbe a kovetkezo 
rendelkezks 1Cp: 

A K6pviselo-testiilet ingyenes vagyon 
6truh6~6sAro1, tovabba a kovetel6sek le- 
mondasarol (leir6s6ro1) egyedi hatirozattal 
minositett tobbs6ggel dont. 

5- § 

Az R 14. §-a 15. 5-ra, a 15. $-a 16. §-ra, a 
16. §-a 17.-re m6dosul. 



39r6 rendelkezdsek 

(1) A rendelet kihirdetese napjh 1998 
februh 13 -h  l6p hatdyba. 
Rendelkezeseit az 1998. 6vi kolt. 
segvetes vkgrehajtisa s o r h  kell alkal. 
mazni. 

(2) E rendelet hatdybal6p6s6vel egyide- 
fleg az 1998. evi atmeneti gazdhl. 
kodasrol szolo 39/1997.(XII. 16.) Kt, 
rendelet hatdyat veszti. 

Kiegdszito rendelkezds 

4z 1.-3. 8-okban meghathozott 
nodosit6sok az R I . ,  2., 3., 4./a.-b-c-d-e- 
fb az 5. szamzi melle'klete't is modositjhk. 

211-6 rendelkezds 

4 rendelet kihirdetkse napjh 1998. 
szeptember 29-&I 16p hatdyba, a modosi- 
thssal nem kriutett reszek vdtozatlanul 
iatilyban maradnak. 

Ziradkk: A rendelet kihirdetve 1998. 
szeptember 29. napjh. 



I n d o k o l h s  

~ltalhnos indokolas 

Budapest-Csepel Onkormhnyzata az 1 998. evi kijltdgvetkcirol szolo 
1411 998.(VI.23 .)Kt.szhu rendelettel mbdositott 311 998. (11.13 .)Kt szamu rendeletenek 
(tovabbiakban alaprendelet) modositbat az allamhktart~rol szolo - tobbszor modositott - 
1992. evi XJDMII .  torveny 93.§.(2) bekezdese alapjin a kozponti koltsegvetes dtal 
biztositott poteloirhnyzatok, a meghathrozott feladatra atvett- es pilykatokon elnyert 
penzeszkiizok bevetelei, a kepviselo-testiilet hathozatai, az 1998. oktoberi helyi kepviselo- 
vdasztasbol eredo feladatok vegrehajtbihoz kapcsolodo, valarnit az intezmenyek kozijtt, 
es intermenyeken beliil sziiksegesse vat  eloiranyzat atcsoportositasok teszik indokoltta. 

RCszletes indokolas 

1.§.(1) a.1 pont Az 1998. evi koltsegvetes kiadasi fo osszeget 628.925 eFt-tal noveli. A 
kiadhsi oldalt novelik a celjellegii bevetelek kiadasai, az Infrastrukhira Alap javira atvett 
337.160 eFt, valamint a Tamogatbi Alaptol miikodesi kiadbok ellentetelezesere atvett 
108.022 eFt, melybol halaszthatatlan feladatok finansziroztishra 88.3 67 eFt, koltdgvetesi 
hiimy csokkentesere pedig 19.65 5 eFt keriil felhasznaltisra. 

1.§.(1) b.1pont Az 1998. evi koltsegvetes beveteli f"6 osszeget 628.925 Ft-tal noveli. A 
beveteli forrasok szerinti vdtozbokat az 1. s z h u  melleklet reszletezi. 

1.§.(1) c.1pont Az 1998. tvi koltsegvetes hihyat 19.65 5 eFt-tal csokkenti, melyet a 
kiadbokat meghalado beveteli forrb eredmenyez. 

I 

1.§.(3) bekezd. Meghatarozza az evkozben realizdodo - nem celjellegii - tobbletbevetelek 
felhasmdbat, miszerint az alaprendelet dtal nem fedezett halaszthatatlan feladatok 
finanszirozbara, es a forrbhiiny csokkentesere ad lehetoseget. 

2.§.(1) bekezd. Az 1998. evi koltsegvetes kiadbi eloiranyzatai kozott szereplo kisebbs6gi 
onkormanyzatok tamogatbat modositja, melyet a kozponti koltsegvetes dtal biztositott 
thogaths, az atvett penzeszkozok es az emttmukodesi megdlapodbban biztositott 
onkormanyzati thoga t i s  indokolja. 

3 . 1 )  bekezd. Az 1998. evi koltsegvetes eloiranyzatai kozott szereplo celtartalek 
eloiranyzatht 328.298 eFt-tal noveli, melyet az alaprendeletben szereplo cdtartalek 
eloirhnyzatok reszbeni felhasznidasa, es uj celtartalek eloirimyzatok beemelese eredmenyez. 



3.§.(2) bekezd. Az 1998. evi koltsegvetb eloirhyzatai kozdtt szereplo dtalhos tartalek 
1 .OOO.eFt-tal csokken, melyet az eloirhyzat atcsoportosit As eredmhyez. 

4.5.A~ kllamhhztatasrol szolo tobbszor modositott 1992. evi XXXVIII.torv6ny 
108. §.(2).bekezdes szerint vagyont ingyenesen atruhirzni tovabba koveteleseirol lemondani 
a helyi onkormhnyzatnd, a helyi onkormiinyzat rendeletdben meghatarozott modon es 
esetekben lehet. Ennek szabdyozasat hatarozza meg a kepviselo-testtilet a koltsegvetesi 

i rendelet vegrehajtasi szakaszaba torteno beepitesevel. 

6.§.Meghatkozza, hogy a koltsegvetes modositzisa az I., 2., 3., 4a-b-c-d-e-f., 6s az 5. 
szhmu mellekletet is m6dositja.A~ alaprendelet egyeb rendelkezesei vdtozatlanul maradnak. 

74.  A hatklyosulas idopontjat hatarova meg. 



1 .szamu melleklet 

Budapest-Csepel Onkormiinyzata 
1 998. kvi bevkteli eloirhnyzatai forrasok szerint 

I 

Megnevezks 

K6zponti kiiltskgvetksi thogatas 

Megosztott bevktelek, iisszesen: 

1998. evi eredeti 
eloiranyzat 

- szemdlyi jovedelem ad6 

- ip&si ad6 

- gdpjbiiado 

Isajrit intkzmdnyi bevktel I 415 4241 415 424) 

1 354 107 

1 930 316 

Thrsadalombiztosithsi taimogaths 

, , 1 -0ktahi SzolgAtat6 Iroda I 213 3161 213 3161 

14/1998.(VI.23) 
Kt.rend.mMosi- 
tott el6irhvzat 

922 506 

905 432 

102 378 

Javamlt 
m6dositis + - 

1 395 752 

1 930 316 

922 506 

905 432 

102 378 

216 700 

I - Kkk &talhos Iskola I 4 9601 4 9601 

111 526 

- Eg6szsCgiigyi Iroda 

- Karicsony Shdor kta lbos Iskola 

-Herman Otto kta lbos Iskola 

216 700 15 177 

65 701 

12 072 

5 789 

-Csepeli mkzi Kert 

- Polghesteri Hivatal 

Felhalmozb ks thkejellegii bevktelek 

65 701 

12 072 

5 789 

11 \ 

- 

I Bevktelek + hitel Zsszesen: 628 925 

1 908 

65 700 

413 000 

~iszh1 izot - t  6s visszaigknyelt &A 

El6z8 kvi pknzmaradvhy ks v~alkozrisi eredmdny 
I 

Bevktelek Bsszesen: 

Igknybevett hitel 

MukZidksi hitel (forrhhihy) 

ezer Ft-ban 
.. 11998 .(IX...) 

Kt.rend.m&losi- 1 

-Mrl&s CrtekesitQ 

-ingatlanhasznosit&, privatizAci6 

-6rtPkpapir PrtekesitPs 

Helyi kpitmknyadb 

litvett pknzeszkiiz 

tott el6iranvzat 1 

1 908 

65 700 

413 000 

41 339 

53 943 

4 642 601 

0 

663 390 

25 060 

96 000 

317 000 

0 

175 000 

42 772 

41 339 

173 837 

4 891 908 

0 

663 390 

96 000 

317 000 

0 

175 000 

130 540 

648 580 

-19 655 

23 959 

1 101 

4% 817 



Budapest-Csepel Onkormhnyzata 
1998. evi kiadasi el6irhvzatai 

ezer Ft-ban 

Megnevezks 

1 
MiikiidCsi kiadasok 

- szemelyi juttatis 

- munkaadokat terhel6 jirulkkok 
- kirsadalombiztosithsi jiuulek 
- munkaadoj j w e k  
-egeszsegiigyi jWCk 

- dologi kia& 
- ellatottak p6nzbeli juttath 
- feladatra dtadott penzeszk6z 
- egykb thogat .5~ 

Felhalmozasi kiadasok hA-val  
-felujit6sok 
-keriileti beruhizhsok 
- pinziigyi befeketetks k i a h a i  
-egyeb felhalrnozfisi kiadhsok 

Kiitelezettst5gek 

-helyi thogat is  hiteltorlesztis 
-miikiides celu hiteltorlesztes 
-0nkorm. kozijtti phzeszkijz dtadhs (50%) 

-vhhatb kotelezettskgek el6.d CrB1 

CCltartalek 
- 150 Mordulora 
- "Csepeliek Miivel6d6sCert" K6zalapitv6ny 
-civil szervezetek pAlyht5ra 
-iinkorm&yzati phly~tokhoz 
-ifjusagi feladatok t h o g a ~ ~  
-VhlasztAsokra 

-Szem6lyi juttaths 
-Munkaad6kat terhel6 j h l d k  
-Dologi kiad6s 

-Lakadpitesre 
-Energihra 
-Negativ p6nzmaradv&y ffedezetere 
-1nfrastnMndis Alapra 

htalsinos tartalbk 
-polghnesteri keret 

El6z.6 6vi vhrhato penzrnaradvhny k vNaIk. eredminy 

KIADA~OK MIND~SSZESEN: 

1998. evi eredeti 
elliirinyzat 

2 
4 569 365 

1 941 288 

881 298 

747 232 

77 837 

56 229 

1 234 407 

276 694 

138 057 

97 62 1 

64 034 

0 

20 000 

10 000 

34 034 

591 649 

11 500 

133 668 

48 000 

398 481 

25 000 

2 000 

1 000 

4000 

2000 

4000 

12000 

7540 

3320 
1140 

2 000 

2 000 

53 943 

5 305 991 

14/1998.(VI.23) 
Kt.rend.modosi- 
tott el6irhymt 

3 
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 

0 

20 000 

10 000 

41 322 

341 230 

11 500 

133 668 

196 062 

0 

185 192 

2 000 

1 000 
4 000 

2000 

4 000 

6942 

4 540 

2 112 
290 

68 068 

13 240 

83 942 

2 000 

2000 

0 

5 555 298 

Javasolt 
mbdosiths + - 

4 
190 031 

49 178 
13 640 
12 403 
1212 

25 
16 781 
64 756 
32 894, 
12 782 

111 596 

14 911 
63 760 
2 677 

30 248 

328 298 

-2 000 

-4 000 

-2 582 
-6942 
-4 540 
-2 112 

-290 

6 662 

337 160 

-1 000 

-1 000 
0 

628 925 

.. /1998.( IX...) 
Kt.rend.modosi- 
tott el6iriu1yzat 

5 
5 145 585 

2 092 060 
937 482 

798 761 

82 320 

56 401 

1 374 193 

429 602 

201 376 

110 872 

182 918 

14 911 

83 760 

12 677 

71 570 

341 230 

11 500 

133 668 

196 062 

0 

513 490 

0 

lo00 
0 

2 000 

1418 

0 

0 
0 
0 

68 068 

19 902 
83 942 

337 160 

lo00 

1 000 

0 

6 184 223 


