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Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  
212006. (11. 21.) Kt. szamu rendelete 11/2006. (VI. 13.) Kt. szn'mii rendelete 

a 2006. Cvi a 2006. Cvi koltsCgvetesCrol szolo 
koltsCgvetesCro1 212006. (11.21.) Kt. szhmil rendelet 

modositasaro1 

Az allamhaztartasr61 sz616 - tobbszor m6dositott Az allamhbztarths miikodesi rendjerol sz616 
- 1992. kvi XXXVIII. torveny 65. 5 (1) tobbszor m6dositott 21711998. (XII.30.) Korm 
bekezdese, a Magyar Koztarsasag 2006. Cvi rendelet 53. 5 (1) bekezdkse alapjan a 
koltsegvet6s6ro1 sz616 2005. evi CLIII. torviny Kepviselo-testtilet a 2006. Cvi kolts6gvet6serol 
alapjan, valamint a helyi onkormanyzatokr61 sz616 212006. (11. 21.) Kt. szimu rendeletet 
sz616 - tobbszor m6dositott - 1990. evi LXV. (tovhbbiakban R.) az alabbiak szerint 
torveny 10. 5 (1) bekezdes d) pontjaban modositja. 
meghatarozott jogkoreben eljhrva a Kiipviselo- 
testiilet a Budapest-Csepel Onkorm~nyzata 
2006. Cvi koltsCgvet6s6rol az alabbi rendeletet 
alkotja. 

I. fejezet 

A rendelet hatiilya 

A rendelet hatalya kiterjed a Budapest-Csepel 
~ n k o r m a n ~ z a t a  gazdhlkodasi feladatait ellat6 
Polgarmesteri Hivatalra, a koltsegvetCsi 
intezmenyeire, valamint a 4. 5 i s  a 12. 5 (1) 
bekezdds c) pontja alapjan a kisebbskgi 
onkormanyzatokra. 

11. fejezet 

Budapest-Csepel ~ n k o r m i n ~ z a t a  2006.Cvi 
koltsCgvetCse kiadasainak 

Cs bevkteleinek foosszege, a hiany 
mCrtCke Cs finanszirozishnak a mddja 

1. § 
2- § 

(1) A R. 2. 5 (1) bekezdese helyebe a 
(1) Budapest-Csepel ~ n k o r m i n ~ z a t a  2006. 6vi kovetkezo rendelkezes lep: 

koltsegvetese ,,Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  2006. evi 
koltsCgvet6se 

a) kiadisi foosszegCt 16.358.727 ezer Ft-ban a) kiadasi foosszeget 29.481.320 ezer Ft-ban 
b) beveteli foosszeget 13.361.466 ezer Ft-ban b) beveteli foosszegCt 26.41 5.594 ezer Ft-ban 
c) hianyat 2.997.261 ezer Ft-ban c) hianyat 3.065.726 ezer Ft-ban 

allapitja meg. allapitja meg." 



(2) Az (1) bekezdks szerinti beveteli foosszeg 
forrhsonkenti eloiranyzatait az 1. szamu 
melldklet 6. oszlopa hatarozza meg. A 
beveteli foosszegbol a tamogatasertCku 
bevetelek 6s atvett pdnzeszkozok tervezett 
eloiranyzatait az l/a. szamu melleklet, a 
kozponti koltsCgvet6s tervezheto forrasait az 
llb. szhmu mellkklet reszletezi. 

(3) Az (1) bekezdks szerinti kiadasi foosszeg 
kiemelt eloiranyzatonkknti osszegeit a 2. 
szamil mellkklet 6. oszlopa hatarozza meg. 

(4) Az (1) bekezdds szerinti kiadasi 
foosszegbol t6mogatastrtCkii kiadasok Cs a 
pdnzeszkoz atadasok (tamogatasok) 
eloiranyzatait cimrend szerint a 2/b. szhmu 
melleklet 4. oszlopa tartalmazza. 

(5) Az (1) bekezdds szerinti kiadhsi 
foosszegbol a szociiilpolitikai 6s egyCb 
penzbeli juttatasok eloiranyzatait cimrend 
szerint a 2/c. szamu melleklet 4. oszlopa 
hatarozza meg. 

(6) Az (1) bekezdes szerinti bevCteli es kiadasi 
foosszegen beliil a beveteli 6s kiadisi 
eloirhnyzatokat merlegszeruen Cs egyuttal a 
finanszirozasi merleget is bemutatva a 10. 
szamu melliklet tartalmazza. Ugyanezen 
adatok f e l h a s z n ~ l ~ s ~ v a l  kksziilt a 
pdnzgazdalkodhs eredmenykt bemutato 
14. szhmu melleklet. 

(7) Az (1) bekezdds szerinti 2.997.261 ezer Ft (2) A R. 2. tj (7) bekezdese helyebe a 
hianyt kovetkezo rendelkezes ldp: 

,,Az (1) bekezdis szerinti 3.065.726 ezer Ft 
hianyt 

a) az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel a) az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel 
kotott hitelszerzodCs alapjan rovidlejaratu kotott hitelszerzodes alapjan rovid-lejhratu 
(foly6szamla) hitellel, (foly6sz~mla) hitellel, 

b) 1993. evi LXXVIII. torveny 62. es 63. b) 1993. 6vi LXXVIII. torveny 62. es 
5-aira tekintettel az elidegenitesi bevetelbol 63. §-aira tekintettel az elidegenitesi 
kepzett tartalkkok ideiglenes bevonasaval bevktelbol kepzett tartalekok ideiglenes 

bevonasaval 
finanszirozza. finanszirozza." 
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(8) A (7) bekezdksben maghatarozottak 
figyelembevetelevel a bevetel es kiadas 
egyezoseget ugy is biztositja, hogy az 
onkorminyzat penziigyi stabilitasanak 
erejkig az onkormanyzati kolts6gvetisi 
intezmenyek es a Polgarmesteri Hivatal 
feladatainak tamogatasat csokkenti. 

(9) Amennyiben a (7) 6s (8) bekezddsben 
meghatarozottak nem biztositjak a hiany 
finanszirozasat, az onkormanyzat penziigyi 
stabilitasht, ugy a polgarmester a 
kolts6gvet6s m6dositasiit kezdemenyezi. 

(1 0)Figyelemmel a kolts6gvet6si hiany 
nagysagara az 6v kozben realizal6do - nem 
ckljellegii - onkormanyzati tobbletbevdtelt 
kizir6lag a forrashihny csokkentdsere kell 
forditani. 

(1) A Kepviselo-testiilet cimenkent 6s 
alcimenkent, azaz oni116an Cs rCszben 
onB116an gazdilkodo onkormanyzati 
koltsCgvetesi intezmdnyenkent, valamint a 
Polghrmesteri Hivatalnal szakfeladatonkint 
hatarozza meg eloiranyzatait szemelyi 
juttatas, munkaad6kat terhelo jarulikok, 
dologi kiadas, szocialpolitikai 6s egyCb 
pCnzbeli juttatas, tamogatasirteku kiadas, 
tarnogatas, penzeszkoz atadas, felujitasi 6s 
felhalmozasi kiadas bontasban, valamint a 
kolts6gvetesi 16tszamkeret feltiintetCsCve1. 

(2) Az onh116an 6s rkszben ona116an gazdalkod6 
koltsCgvet6si intezmenyek, valamint a 
Polghrmesteri Hivatal - kiilon-kiilon - 
alkotnak egy-egy cimet. Ennek felsorolasat 
az onalloan gazdalkod6 intezminyek 
vonatkozashban a 3/a-h., 4. 6s a 7. szamu 
mellekletek, a rkszben on8116an gazdhlkodo 
int6zmCnyek vonatkozasaban a 6/a. Cs 6/b. 
szamu mellikletek tartalmazzak. 



(3) A cimrenden belul alcimet a Polgarmesteri 
Hivatal vonatkozasaban szakfeladatok 
jelentik, melyek eloiranyzatait a 4la. szimu 
melleklet hatarozza meg. 

(4) A felujitisi 6s a felhalmozasi kiadasokat 
cimenkknt 6s feladatonkent az 5. szamu 
melleklet hatarozza meg. 

(5) Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  varhat6 
bevkteli 6s kiadasi eloiranyzat-felhasznalasi 
utemtervet a 8. szamu melleklet, a 
koltsCgvetes merleget 6s egyben 
finanszirozasi mkrleget a 10. szhmu 
mellkklet mutatja be. 

(6) A Budapest-Csepel ~ n k o r m h n ~ z a t a  3 Cves 
- gordiilo kolts6gvetCsi tervet - a 9la. es a 
9lb. szamu melldklet tartalmazza. 

(7) Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  hitel- 
allomanyanak alakulasat a 12. szhmu 
melleklet, a tobbkves kihatassal jar6 
dontesek szamszeriisiteskt, a jelentosebb 
onkknt vallalt feladatainak bemutatasat - 
tijCkoztat6 jelleggel - a 13. Cs a 15. szimu 
melleklet reszletezi. 

(1) A helyi kisebbsegi onkormanyzatok A R. 4. 5 (1) bekezdese helyebe a kovetkezo 
koltsegvetisi beveteli 6s kiadasi rendelkezes lep: 
eloiranyzatai osszesen 1 1.088 ezer Ft a 4/b. ,,A helyi kisebbsegi onkormanyzatok 
szhmu melleklet szerint. koltsegvetesi beveteli es kiadasi eloiranyzatai 

osszesen 25.696 ezer Ft a 4/b. szamu mellkklet 
szerint. 

Bolgar Kisebbsegi 0nkormanyzat Bolghr Kisebbsegi ~ n k o r m a n ~ z a t  
1.386 ezer Ft bevetel 3.196 ezer Ft bevetel 
1.386 ezer Ft kiadas 3.196 ezer Ft kiadas 

Elfogad6 hatarozat szama: 712006. (I. 17.) 
BKT. 

Cigany Kisebbsegi Onkormanyzat Cigany KisebbsCgi ~ n k o r m a n ~ z a t  
1.386 ezer Ft bevetel 3.244 ezer Ft bevetel 
1.386 ezer Ft kiadas 3.244 ezer Ft kiadas 

Elfogado hatarozat szama: 9/2006.(1.18.) 
CKT. 



Gorog Kisebbsigi Onkormanyzat Gorog Kisebbsegi Onkormanyzat 
1.386 ezer Ft bevetel 4.975 ezer Ft bevetel 
1.386 ezer Ft kiad6s 4.975 ezer Ft kiadas 

Elfogad6 hatarozat szima: 612006. (I. 16.) 
CSGKT. 

Lengyel Kisebbsegi Onkormanyzat Lengyel Kisebbsegi Onkormanyzat 
1.386 ezer Ft bevetel 2.306 ezer Ft bevetel 
1.386 ezer Ft kiadas 2.306 ezer Ft kiadas 

Elfogad6 hatarozat szama: 612006. (I. 16.) 
LKT. 

Nkmet KisebbsCgi ~nkorrnanyzat Nemet Kisebbsegi ~ n k o r m a n ~ z a t  
1.386 ezer Ft bevetel 3.365 ezer Ft bevetel 
1.386 ezer Ft kiadas 3.365 ezer Ft kiadas 

Elfogad6 hatarozat szama: 612006. (I. 17.) 
NKT. 

0rminy Kisebbsigi 0nkorm~nyzat O r m ~ n y  Kisebbsigi onkormanyzat 
1.386 ezer Ft bevetel 3.063 ezer Ft bevetel 
1.386 ezer Ft kiadas 3.063 ezer Ft kiadas 

Elfogad6 hatarozat szama: 612006. (I. 17.) 
OKT. 

Roman Kisebbsegi Onkormanyzat Roman KisebbsCgi Onkormanyzat 
1.386 ezer Ft bevetel 2.490 ezer Ft bevetel 
1.386 ezer Ft kiadhs 2.490 ezer Ft kiadas 

Elfogad6 hatarozat szama: 612006. (I. 16.) 
RKT. 

Ruszin Kisebbsigi Onkormanyzat Ruszin KisebbsCgi ~nkormanyzat 
1.386 ezer Ft bevetel 3.057 ezer Ft bevetel 
1.386 ezer Ft kiadas 3.057 ezer Ft kiadas" 

Elfogad6 hatarozat szama: 612006. (I. 16.) 
RUKT. 

(2) Az (1) bekezdes szerinti beveteli 15s kiadasi 
eloirinyzatokat mirlegszeriien, tijekoztat6 
jelleggel a 11. szamu melleklet mutatja be. 



111. fejezet 

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

tartalCk eloirhnyzatai 

(1) A R. 5. (1) bekezdese helyebe a 
kovetkezo rendelkezes Iep: 

(1) A 2. 5 (1) bekezdesdben j6vahagyott kiadasi ,, A 2. $ (1) bekezdeseben j6vhhagyott kiadisi 
foosszegbol a targyevi celtartalek 763.404 foosszegbo1 a targyevi celtartalek 5.843.833 
ezer Ft. A cCltartalCk cimeit a 2la. szimu ezer Ft. A ciltartalik cimeit a 2la. szamu 
melleklet I. pontja tartalmazza. melleklet I. pontja tartalmazza." 

(2) A R. 5. 8 (2) bekezdkse helyebe a kovetke- 
zo rendelkezes 1Cp: 

(2) A 2. (1) bekezdeskben j6vihagyott ,, A 2. 5 (1) bekezdeseben j6vahagyott kiadasi 
kiadasi foosszegbo1 az altalanos tartalek foosszegbo1 az altalanos tartalik 24.598 ezer 
62.000 ezer Ft, melyet a 2la. szamu Ft, melyet a 2la. szhmu mellkklet 11. pontja 
melleklet 11. pontja tartalmaz. tartalmaz." 

(3) A 2. 4 (1) bekezdksben jbvahagyott kiadasi (3) A R. 5. 5 (3) bekezdese hatalyat veszti. 
foosszegbol az ,,ithuz6d6 kotelezettsegek 
elozo evrol" 628.235 eFt, melyet a 2la. 
szhmu mellkklet 111. pontja tartalmaz. 

IV. fejezet 

Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  
2006.Cvi koltsCgvetCsCnek vkgrehajthsi 

szabilyai 

(1) Az onkormanyzati koltsCgvetCsi intCz- 
menyeknek 6s a Polgarmesteri Hivatalnak a 
koltsigvetesi alapokmanyaikat a rendelet 1 ., 
2., 3. 6s 4. szamu mellekleteiben 
meghatarozott osszegek alapjan kell 
elkesziteniuk. 

(2) A Kkpviselo-testulet felhatalmazza az 
onkormanyzati koltsegvetCsi intkzmknyek 
vezetoit 6s a Polgarmesteri Hivatal 
vonatkozAsiiban a polg6rmestert a 
kolts6gvet6sben eloirt bevktelek beszedCsCre 
Cs a jbvahagyott kiadasok teljesiteskre. 



(3) Az onkormanyzati koltsegvetdsi 
intezmCnyeknC1 Cs a Polgarmesteri 
Hivatalnal a tervezett bevdtelek elmaradasa 
nem vonja automatikusan maga utan a 
koltsegvet~si tamogatas novekedkset. A 
kiadasi eloiranyzatok, amennyiben a 
tervezett bevitelek nem folynak be, nem 
teljesithetok. 

(4) Az onh116an gazdalkod6 kolts6gvetisi 
intezmeny elemi koltsegvetese egyuttesen 
foglalja magiban sajit, valamint a 
hozzarendelt reszben onB116an gazdalkod6 
koltsdgvet6si intkzmenyek eloirknyzatait. 

(1) Az onkormanyzati koltsegvetesi 
intkzmenyek es a Polgarmesteri Hivatal 
penzmaradvanyat - ezen beliil a szemelyi 
juttatasokra fordithat6 maradvanyt - a 
Kepviselo-testulet hagyja jova. A Kipviselo- 
testulet dont az onkormanyzati szabad 
maradviny felosztasar61. 

(2) Az onkorminyzati koltstigvetesi 
intCzmCnyek 6s a Polgarmesteri Hivatal 
penzmaradvinya e l s z ~ m o l ~ s a  soran 

a) vegleges feladatelmaradas miatti 
osszeg, 

b) a meghatarozott celra rendelkezesre 
bocshtott, athuz6d6 penzugyi teljesites 
ndlkuli osszegek maradvanya, 

c) a munkaad6kat terhelo jarulekok 
tamogatassal fedezett, illetve aranyos 
reszenek maradvanyab61 azon osszeg, 
amely nem kapcsol6dik a szemClyi 
juttatas eloiranyzatanak j8rulCkkoteles 
maradvanyhhoz, 

d) a gazdalkodasi szabhlyok meg- 
sirtesCbol szArmaz6 maradvany 

Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a t  illeti 
meg. 



(3) Az onkormanyzati kolts6gvet6si intez- 
menyeknel 6s a Polgarmesteri Hivatalnil a 
pdnzmaradvany szemelyi juttatas 
maradvanyanak felhasznalasanal a 
mbdositott 21 711998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 59. 5 (2) bekezdese szerint kell 
eljarni. 

(4) A kolts6gvetdsi intezmknyek a kulon 
jogszabalyban szabalyozott felulvizsgalat 
utan jbvihagyott elozo Cvi penz- 
maradvanyaikat 6s vallalkozasi eredme- 
nyeiket kizir6lag a Kepviselo-testiilet 
dontise utan hasznalhatjak fel. 

(5) A normativ allami hozzajarulasok, normativ 
reszesedesii szemelyi jovedelemad6, 
felhasznalasi kotottsdggel jar6 allami 
tamogatasok 2006. evi elszamolasahoz 
kapcsol6d6 befizetesi kotelezettseg 
teljesitese erdekeben az onkormiinyzati 
koltskgvet6si intizmenyek reszere 
penzmaradvan yt  terhelo befizetesi 
kotelezettseg irhat6 elo. 

(6)Az onkormanyzat a 2005. Cvi 
gazd8lkod8sab61 szamaz6 pknzmaradvany 
felulvizsg~lat, illetve jovahagyhs utani 
szabad maradvanyat a 2006. dvi koltsegvetes 
hianyanak finanszirozasara kell forditani. 

4- § 
A tartalCkok felhasznilisinak szabilyai 

(1) A R. 8. 5 (1) bekezdkse elso mondata 
8. 8 helyCbe az a-p. pontok valtoztatasa nClkul a 

kovetkezo rendelkezes ldp: 

A Kkpviselo-testulet ut6lagos tajekoztatasi ,,(I) A Kepviselo-testulet ut6lagos 
kotelezettseg mellett az 5. 5 (1) bekez- tajekoztatasi kotelezettseg mellett az 5. 5 (1) 
dCs6ben meghatarozott, a 2la. szimu mel- bekezdkskben meghatarozott, a 2/a. szhmu 
ldkletben, I. pontban 1-35. sorszamon rCsz- mellekletben, I. pontban 1-39. sorszamon resz- 
letezett eloiranyzatok tekinteteben a 4., 5., letezett eloiranyzatok tekinteteben a 4., 5., 8., 
8., 9., 33., 34. sorszamok kivetel6ve1, a 9., 33., 34., 38., 39. sorszamok kivitelivel, a 
tervezett celtartalekok feletti rendelkezesi tervezett cCltartalCkok feletti rendelkezksi 
jogot a polgamesterre ruhazza at az jogot a polgarmesterre ruhazza at az alabbiak 
alabbiak szerint: szerint: 



a) Az 1. sorszam alatt az onkormanyzati 
palyazatokhoz szukseges onreszhez es a 
benyujtott palyazatokhoz vallalt 
kotelezettsegekre, a c6ltartalCk 
igenylesere 6s felhasznaliisiira az 
ona116an gazdhlkodo intezminy - az 
agazat vezetoje egyetkrtdsevel - a 
polgarmester hozzajarulasaval jogosult. 
A palyazat benyujtasat megelozoen - a 
Polgarmesteri Hivatal felulvizsgalata 
alapjhn - a polgarmester dont az onresz 
j6vahagyasar61. A palyazatokhoz 
ut6lagosan onresz igknybevetelere 
nincs lehetoseg. 

b) A 2. 6s 3. sorszam alatt meghatarozott 
EU-s palyhzathoz az onkorminyzati 
resz felhasznalasa a tknyleges 
sziiksegletkor - alpolgarmesteri javaslat 
alapjan - polgarmesteri intCzkedCsse1 
tortenhet. 

c) A 6. sorszam alatt az ifjusigi feladatok 
tamogatasara eloiranyzott osszeg 
felhasznalasa polgarmesteri engedellyel 
tortenhet. 

d) A 7. sorszam alatt az orszhggyiilesi Cs 
onkormanyzati valasztisok kiadasainak 
felhasznalasara - a jegyzo javaslata 
alapjan - a polgarmester ellenjegyzese 
mellett kerulhet sor. 

e) A 10la. sorszam alatt a kozoktatasi 
feladatokra es a 101b. sorszam alatt a 
szocialis feladatokra kotott felhasz- 
nhlassal biztositott kozponti koltsig- 
vetesi tamogatas kifizetdse - folya- 
matos iginyles, valamint a Magyar 
~llamkincstar Budapesti Cs Pest 
Megyei Regionalis Igazgat6saga 
intCzked6se alapjhn - polgarmesteri 
engeddlyel tortenhet. 

f )  A l l . ,  12., 13., 14., 15., 16. ,21. ,22.  
sorszam alatti eloiranyzatok fel- 
hasznalasara - az oktatasi agazatvezeto 
javaslata alapjan - a polgarmesteri 
intezkedest kovetoen van lehetoseg. 



g) A 17., 18. sorszhm alatti eloiranyzatok 
felhasznalasa - a minosCgbiztositis 
iranyitasaval megbizott alpolgarmester 

javaslata alapjan - polgarmesteri 
intkzkedes alapjan tortenhet. 

h) A 23. sorszam alatt a Csete Balazs 
~ l t a l anos  Iskola Atadasanak koltskgei a 
kepviselo-testulet dontCsCt kovetoen, 
tknyleges felhasznalasok bemutatasa 
alapjan iginyelhetok. 

i) A 20., 24. sorszam alatti 2006. aprilis I-i 
berfejlesztes tervezett eloiranyzata a 
tknyleges ~tsorolasokkal alatamasztott 
szamitasok alapjan - az agazati 
felugyeletet ellat6 tiszts6gviselo 
javaslataval - polgarmesteri intkz- 
kedessel hasznalhat6 fel. 

j) A 19., 25. sorszam alatti polgarmesteri 
jutalom eloiranyzatok felhasznalisa 
polgarmesteri dontds alapjan tortCnhet. 

k) A 26., 29. sorszam alatti eloiranyzatok 
felhasznalasa - a szocialis 6s 
egeszsegugyi agazatot felugyelo 
alpolgarmester javaslata alapjan - 
polgarmesteri intCzkedCs kiadasaval 
tortenhet. 

1) A 30. sorszam alatt meghatarozott, az 
egkszsegiigyi dolgoz6k egyszeri 
jutalmazasara terverzett osszeget a 
szakorvosi rendelo atadisat kovetoen - a 
felugyeletet ellat6 alpolgarmester 
javaslataval - polgarmesteri engedkllyel 
lehet kifizetni. 

m) A 31. sorszam alatti eloiranyzat 
felhasznilfisa a tenyleges kiadasok 
rkszletes meghatarozasa alapjan, 
polgarmesteri engedellyel tortenhet. 

n) A 27., 28. sorszam alatt meghatarozott 
penzeszkoz atadasok a 2006.6vre 
vonatkoz6 szerzodesek alapjan, 
polgarmesteri engedellyel teljesithetok. 



o) A 32. sorsziim alatt babakotveny cimen 
tervezett eloiranyzat felhasznalasara a 
kkpviselo-testulet dontkset kovetoen 
polgarmeseri engedklyel keriilhet sor. 

p) A 35. sorszam alatt a lokalpatriotizmus (2) A R. (1) bekezdese r) ponttal kiegkszul: 
erositeset szolg~lo programok ,,r) 37. sorszam alatti eloiranyzat felhasznalisa 
inditasahoz - a szakmai felugyeletet polgarmesteri dontCs alapjan tortknhet, a helyi 
ellato alpolgarmester javaslata alapjan - szabalyozas figyelembevetelCvel." 
polgamesteri engedkllyel igknyelheto 
eloiranyzat. 

(2) A Kkpviselo-testulet a 4., 5. sorszam alatt a 
civil szervezetek, kisebbsegi onkor- 
manyzatok palyizatara eloiranyzott 
osszegek felhasznalasat a 1711 997.(1.28.) 
Kt., az 55012000. (XII.19.) Kt. 6s a 
16312003. (111.1 1 .) Kt. szamu hatarozatokkal - 

osszhangban engedelyezi. 

(3) Az 5. $ (1) bekezdeseben a 2la. szamu (3) A R. 8. 5 (3) bekezdkse helyebe a 
mellikletben meghatarozott celtartalek kovetkezo rendelkezes 1Cp: 

8 sorszam alatti LakBsepit6si ckltartalek 
9. sorszim alatti Nem szocialis bCrlak8- ,,(3) Az 5. §(I) bekezdkseben a 2/a. szamu 

sok elkulonitett szamlhinak tartaleka mellekletben meghatarozott ckltartalek 
33. sorszam alatti KoltsCgvetCsi torvkny 8. sorszam alatti Lakasepitesi 

52. $-a miatti zirolas ckltartalkk 
34. sorszam alatti Infrastruktura Alap 9. sorszam alatti Nem szocialis 

eloiranyzata vonatkozasaban kizarolag a berlakasok elkulonitett szamliinak 
Kepviselo-testulet dont. tartaleka 

33. sorszam alatti Koltskgvet6si 
torveny 52. $-a miatti zarolas 

34. sorszam alatti Infrastrukti~ra Alap 
38. sorszam alatti Felhalmozasi cel- 

tartalek eszaki bevetelbol 
39. sorszim alatti Parkolasi Alap 

eloiranyzata felett kizarolag a KCpviselo- 
testulet dont. A Kepviselo-testulet dontese 
alapjan a feladatra tervezett eloiranyzat fel 
nem hasznalt maradvanya a celtartalkk 
eloiranyzatat noveli." 

(4) A Kepviselo-testulet utolagos tajekoztatasi (4) A R. 8. 5 (4) bekezdkse helykbe a 
kotelezettseg mellett az 5. $ (2) kovetkezo rendelkezks lip: 
bekezdeskben, a 2la. szamu mellekletben a ,,(4) A Kipviselo-testulet utolagos 
11. pontban 1 ., 2. sorszam alatt lCvo Bltalanos tajekoztatasi kotelezettskg mellett az 5. $ (2) 
tartalek feletti rendelkezksi jogot a bekezdeskben, a 2la. szami~ mellekletben a 11. 
polgarrnesterre nthazza at. pontban I. ,  2. sorszam alatt lev6 altalanos 

tartaldk Cs a 36. sorszam alatti Millenniumi 
kiadasok feletti rendelkezksi jogot a 
polgamesterre ruhazza at." 



(5) Az 5. 4 (3) bekezdCsCben meghatarozott, a 
2/a. szhmu mellkkletben a 111. pont alatt 
meghatarozott ,,athuzod6 kotelezettsegek 
elozo evrol" eloiranyzata vonatkozasaban 
kizar6lag a Kepviselo-testulet dont. 

(1) A R. 9. 5 (1) bekezdese es a 9. 5-t 
megelozo cim helyebe a kovetkezo 
rendelkezes lkp: 

Eloiranyzat-modosit~si hataskorok 6s 
eloirsinyzat-m6dositasok a polgarmesterre ,,Eloiranyzat-m6dositasok a polgar- 

atruhazott hathskorokben mesterre atruhazott hataskorokben 

9 .8  9- § 
- 

(1) A KCpviselo-testiilet a j6vhhagyott (1) A Kepviselo-testulet a tartalkkok 
eloiranyzatok vonatkozasaban a m6dositisi vonatkozasaban az eloiranyzat m6dositasanak 
jogot a kovetkezo esetekben tartja fenn jogat, kivkve a 8. 5 (2), (3) 6s (5) 
maghnak: bekezdCsCben foglaltakat, a polgarmesterre 
a) az onkormanyzati koltsegvetesi ruhazza at." 
intezmknyek tamogatas valtozhsa, a 8. 5 (1) 
bekezdes a., b., c., d., e., f., g., h., i., j., k., l., 
m., n., o., p. pontok, a 8. 5 (2) es (4) 
bekezdese, valamint a 9. tj (2) bekezdCs a), 
b) pont kivitelCve1, 

b) az onkormhnyzati szintu bevdteleinek 6s 
kiadasainak m6dositasa. 

c) onkormanyzati koltsegvetesi intezmknyek 
kozotti feladatiitrendezesbti1 kovetkezo 
eloiranyzat-mozgatas. 

(2) A Kipviselo-testulet a j6vahagyott 
eloiranyzatok kozotti Btcsoportosiths jogat 
az alabbi esetekben ruhazza a 
polgarmesterre: 

a) a koltsCgvet6si intezmenyen beliil a 
kiemelt kiadasi - szemClyi juttatas, 
munkaad6kat terhelo jarulek, dologi 
kiadas, szocialpolitikai Cs egyeb 
penzbeli juttatasok, penzeszkoz 
atadas, felujitasi 6s felhalmozasi 
kiadas - eloiranyzatok kozotti 
Btcsoportositas, 



b) a Polgarmesteri Hivatalt Crintoen az (2) A R. 9. §-a kiegkszul (3) bekezdkssel: 
alcimek (szakfeladatok) kozotti 
atcsoportosit8s. ,,(3) Ha a kozponti koltsegvetes, vagy az 

elkiilonitett allami pCnzalap p6teloiranyzatot 
biztosit az onkormanyzat szamara, valamint, 
ha az ona116an gazdalkod6 koltsegvetesi 
intCzm6nyek sajat hataskorben eloiranyzat 
m6dosithst eszkozolnek, a valtoztatasr61 a 

A gazdalkodas altalanos szabalyai polgarmester a kepviselo-testuletet 30 napon 
beliil tajekoztatja." 

(1) Az onkormanyzati koltsdgvetksi 
int6zmCnyek - belekrtve a Polgarmesteri 
Hivatalt is - a rendelet 3. 6s 4. szhmu 
mellekleteben j6vahagyott szemelyi juttatas, 
munkaad6kat terhelo jirulekok, dologi 
kiadis, szociilpolitikai 6s egyib pknzbeli 
juttatas, tamogataserteku kiadas, pdnzeszkoz 
atadas, felujitasi kiadas, felhalmozBsi kiadas 
eloiranyzatokon belul kotelesek gazdal- 
kodni. 

A kolts6gvetdsi intdzmknyek a jbvahagyott 
beveteli eloiranyzataikon feluli tobblet 
beveteleiket a KCpviselo-testulet egyideju 
tajCkoztatasava1 felhasznalhatjak. A 
tervezett eloirinyzatot meghalad6 tobblet- 
bevktelbol - kizarblag a jogszabalyban 
szabalyozott tetelekbol es m6don - az eves 
szemelyi juttatasok 6s munkaadbkat terhelo 
jarulkkok eloiranyzatat megemelhetik. 

(3) A koltsegvetesi intCzmCnyek a dologi 
kiadason belul az elelmezesi (klelmiszer 
beszerzes, visarolt elelmezCs), az energia, a 
kozuzemi kiadhsok eloiranyzatait egykb 
dologi kiadasok novelCsCre nem fordithatjak. 

(4) A koltsCgvet6si intezmknyeknek 6s a 
Polgarmesteri Hivatalnak a 10. (3) 
bekezdeseben es az 5. szamu mellkkletben 
meghatarozott celjellegu felujitasi, egykb 
felhalmozasi 6s beruhizasi eloiranyzatokkal 
az eves gazdalkodisr61 sz616 beszamoltatas 
kapcsin el kell sziimolni. 



(5) Az onkormanyzati koltsCgvetCsi intCz- 
mknyek a koltsegvetesben meghatarozott 
feladatok vegrehajtasakrt a vonatkoz6 
jogszabilyok betartasa mellett, onall6 
felelosseggel tartoznak. 

(1) Az onkormanyzati, valamint intezmknyi 
beruhazasokra, felujitisokra, arubeszerzesre, 
szolgaltatasok beszerz6sCre a kozbe- 
szerzCsro1 sz616 CXXIX. torviny 
(tovibbiakban Kbt.) eloirasait kell 
alkalmazni. 

(2) A kozossCgi ertekhatarok a Kbt. 30. §-aban 
meghatarozottak szerint 2006. Cvre: 

a) arubeszerzes esetCn 53.01 6.404,- Ft 
b) Cpitisi beruhazas eseten 1.326.163.884,-Ft 
c) szolgaltatas megrendelese esetCn 

53.016.404,- Ft 

(3) A nemzeti kozbeszerzesi ertekhatarok a Kbt. 
VI. fejezete alkalmazasaban 2006. januar 1- 
jet01 2006. december 3 1-dig: 
a) arubeszerz6s eseten : 30 millid Ft 
b) epitdsi beruhizas esetCn: 90 milli6 Ft 
c) 6pitCsi koncesszi6 eseten: 100 milli6 Ft 
d )  szolgaltatas megrendelese eseten: 25 

milli6 Ft 
e) szolgiltatasi koncesszi6 esetCn: 25 milli6 

Ft. 

(4) Az egyszerii kozbeszerzCsi eljaras a Kbt. 
negyedik risze alkalmazasaban 2006. januar 
1 -kt01 2006. december 3 1 -6ig: 
a) BrubeszerzCs eseten: 8 milli6 Ft; 
b) epitesi beruhazas eseten: 15 milli6 Ft; 
c) szolgaltatas megrendelese eseten 8 milli6 

Ft. 

A R. kiegksziil az alabbi 111A. 5-sal: 

(1) Az onkormanyzati koltsegvetesi 
intezmknyek Cs a Polgarmesteri Hivatal 
koltsegvet~sCbo1 nyujtott, nem normativ, 
ckljellegu, 200 ezer Ft-ot meghalad6 fejlesztksi 
tamogatasok kozzCtCtelkro1 gondoskodni kell, 
a tamogatas kedvezmdnyezettjenek, a 
thmogatas cdljanak, osszegenek, a tamogatasi 
program megvaldsitasi helyere vonatkoz6 
adatoknak a megjelolesevel. A kozzetetelt az 
onkormanyzat honlapjan legkesobb a dontks 
meghozatalit koveto 60. napig kell 
megval6sitani. 

12. 5 (2) Az onkormanyzati koltsCgvetCsi 
intezmenyeknek es a Polgarmesteri Hivatalnak 

(1) A Polgarmesteri Hivatal a j6vahagyott - az a koltskgvetksi pCnzeszkozeinek felhasznalasa 
Cvkozi valtozasokkal m6dositott - soran a nett6 5 milli6 Ft-ot elero 6s azt 
koltsegvet6si tamogatast: meghalad6 arubeszerzesre, CpitCsi beruhazasra, 
a) az onkormanyzati koltsCgvetesi szolgaltatas megrendelksre, vagyonertekesi- 

intezmenyek 6s a Polgarmesteri Hivatal tCsre, vagyonhasznositasra, vagyoni krtiku 
mukodesi kiadasaira dekhdonkent, jog atadisira, valamint koncesszioba adasra 



teteles igknylks alapjan, a szemelyi vonatkozo szerzodCseket kozze kell tenni. A 
juttatasok vonatkozisaban nettositva kozzitetel modjara az (1) bekezdksben foglalt 
biztositja, a kiskincstari finanszirozhsi rendelkezesek az iranyadok." 
rendnek megfeleloen a sziiksCges 
penzeszkozt a 8. szimu mellekletben 
meghathrozott havi iitem figyelembe- 
vetelevel. 

c) a helyi kisebbskgi onkormanyzatok 
rCszCre a szemelyi juttatasok es 
jarulkkaik kivetelCve1, a 2006. &re 
vonatkozo megallapodasban meghata- 
rozottak szerint utalja. 

(2) A Polgarmesteri Hivatal az (1) bekezdks a) 
pontjaban meghatarozottaktol eltCrhet az 6v 
kozben fellepo likviditasi problkmhk 
alkalmival. Errol tijekoztatni kell az 
intizmenyeket. 

(3) A 2. 5 (4) bekezd6sCben meghatarozott 
penzeszkoz atadasok i s  tamogatasok, 
valamint a 8. 9 (1) bekezdes n) pontjiban 
meghatarozott osszegek kiutalasa havonta, 
negyedevenkknt, illetve Cvi egyszeri 
alkalommal 6s szerzodis alapjin tortenhet, a 
likviditasi helyzettol fuggoen. Az 
onkorminyzati alapellhtast &into 
finanszirozasi lemaradasok eseten a 
pdnzeszkoz atadasok es tamogatasok utalasat 
halasztani kell. 

(4) Tekintettel a koltsegvetesi hiany mdrtekere, 
a koltsCgvetesbe tervezett - korabbi 
onkormanyzati kotelezettsCgvhllal~ssal nem 
terhelt - fejlesztesi, beruhhzasi, egyCb 
felhalmozhsi feladatok megvalositasara csak 
konkret forras megjelolCsse1 keriilhet sor. 

(5) A koltsegvetes teljesiteserol - tekintettel a 
gazdilkodas fesziiltskgeire -, a bevktelek es 
kiadasok alakulasar61 aprilis - november 
honapokban a Kepviselo-testiiletet havonta 
tajekoztatni kell. A tijkkoztatas a 
koltsegvetCsi rendelet 1-4. mellekletei es 
rovid szoveges krtkkelks benyuj tasaval 
tortenik. A tajCkoztat6 kereteben kell szhmot 
adni a 8. 5 (4) bekezdesben meghathrozott 
Bltalanos tartalkk 11.12. pontja szerinti osszeg 
felhasznalasir61. 



(6) A koltsCgvetes kiadasi eloiranyzatai kozott 
nem tervezett, ev kozben felmerulo kiadasi 
szuksegletek a penzugyi fedezet meg- 
teremtkskig ideiglenesen sem 
finanszirozhatok. 

A hitelfelvetellel 6s pbnziigyi 
befektetbsekkel, valamint behajthatatlan 

kovetelesekkel kapcsolatos szabhlyok 

(1) A Kipviselo-testiilet a hitelfelvetelhez, a 
kotveny kibocsatashoz kapcsolodoan : 

a) Sajat hataskorben megtartja a kozep- 6s 
hosszulejaratu hitelfelvetelre es kotveny 
kibocsatasra vonatkoz6 dontesi jogat. A 
kozep- 6s hossz6lejaratu hitelfelvetel, 
kotveny kibocsatas fedezetere az onkor- 
manyzati torzsvagyon, normativ allami 
hozzajarulas, illami tamogatas, 
szemelyi jovedelemado, valamint 
allamhaztartason belul mukodesi cklra 
atvett bevetelek nem hasznalhatok. 

b) Likviditasi hitelfelvktel - a Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzatban meghata- 
rozott mkrtikig - 6s rovidlejaratu 
munkaberhitel tekinteteben a dontesi 
jogot a polgarmester reszkre biztositja, 
a soron kovetkezo kepviselo-testuleti 
ulesen torteno tajekoztatasi kotele- 
zettseg mellett. 

(2) Az onkormanyzat ad6sshgot keletkezteto 
eves kotelezetts~gvallalisinak (hitelfel- 
vetelknek 6s jarulekainak, kezess6gvhl- 
lalasanak) felso hatara a korrigalt sajit 
bevetel eves eloiranyzatanak 70%-a. 

Az onkormanyzat gazdalkodasanak vCgrehajt6 
szerve, a Polgarmesteri Hivatal a koltsegvetesi 
elszamolasi szamlan lev0 atmenetileg szabad 
penzeszkozeit - a kozponti koltsCgvetesb01 
szarrnazo hozzajarulasok es tamogatasok 
kivktelevel - a polgarmester engedklyevel 



- szamlavezeto vagy barmely penzintCzetne1 
bet6tkCnt lekotheti, 

- egy evnCl rovidebb, allamilag garantilt 
ertekpapir - kizhr6lag penzintCzetnC1 
torteno - vasarlasara fordithatja. 

(1) Behajthatatlan fizetCsi kotelezettskg 
merseklCsCre, illetve elengedesere 

a) 50.000,- Ft egyedi CrtCkhatarig az 
on8116an gazdalkodasi jogkorrel 
rendelkezo intezmkny vezetoje, 

b) 500.000,- Ft egyedi krtekhatarig a 
polgarmester, 

c) 500.000,- Ft egyedi krtekhatirt 
meghalad6 iigyekben a KCpviselo- 
testulet jogosult. 

(2) Az (1) bekezdes a) pontban meghatarozott 
jogkor a jegyzo egyidejii tajekoztatasa 
mellett gyakorolhat6. 

(3) Az (I)  bekezdes b) pontban meghatarozott 
jogkor a jegyzo ellenjegyzise mellett 
gyakorolhat6. 

IlletmCnyalap Cs a juttatasok 
meghatarozhsa 

(1) A Kkpviselo-testulet a koztisztviselok 
illetm6nyalapjat 2006. januar 1-to1 42.000,- 
Ft-ban hatarozza meg. 

(2) A Kepviselo-testulet a - tobbszor m6dositott 
- 3012001. (XI. 27.) Kt. szamh rendeletkben 
(tovhbbiakban: Rendelet) meghatiirozottak 
alapjan a Polgarmesteri Hivatal 
koztisztviseloi reszere a 2006. evi 
koltsCgvetesben a kovetkezo juttatasokat, 
tamogatasokat biztositja: 



a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazasi 
kedvezmenyeket a 2005. evben 
meghatarozott keretek szerint, 

b) A Rendelet 4. §-a alapjan a lakhatasi, 
lakasepitesi, - vasarlasi tamogatashoz 7.332 
eFt keretosszeget, 

c) A Rendelet 9. §-a alapjan kCpzCsi 
tamogatashoz 8.308 eFt keretosszeget, 

d) A Rendelet 10. $-a alapjan a kozepfoku es 
felsofoku vkgzettsegii koztisztviselok reszere 
egysegesen 10% iskolai vkgzettseg alapjan 
jar6 illetmenykiegeszit6shez 48.430 eFt 
keretosszeget, 

- e) A Rendelet 13. §-a alapjan szocialis 
tamogatashoz 3.840 eFt keretosszeget, 

f) A Rendelet 14. 8-aban meghatarozottak 
szerint, tekintettel az 5011999. (XI. 3.) Eu.M. 
rendelet 6. 5-aban foglaltakra, egeszsegugyi 
juttataskent 2.300 eFt keretosszeget, 

g) A Rendelet 15. §-a szerint a 
koztisztviselok reszere kozszolgilati 
elismeresekre 53.73 1 eFt keretosszeget, 
valamint a hat6sagi eljarasokert beszedett 
igazgatasi szolgiltatasi dijak 50%-at, 

h) A Rendelet 16. §-a szerint a a 
kozszolgalati elismerksek dijazasahoz 2.002 
eFt keretosszeget, 

C- 

i) A Rendelet 17. - a alapjan a 
nyugallomanyu koztisztviselok tamogata- 
sahoz 2.000 eFt keretosszeget, 

6 )  A Rendelet 18. §-a alapjan a polgarmester 
jutalmazcisara 3.045 eF.t keretosszeget. 

(1) A polgarmesteri tisztseg ellatasanak egyes 
kerdeseirol 6s az onkorminyzati k6pviselok 
tiszteletdijar61 sz616 1994. evi LXIV. 
torvdny (tovabbiakban: Torvkny) 18. § (2) 
bekezdkse alapjhn a 2006. evi koltsegvetes 
a polgarmester 6s az alpolgarmesterek 
koltsegteritesere 5.494 eFt-ot tartalmaz. 



(2) A TorvCny 2. § (5) bekezdeseben 
meghatarozottak alapjan a polgarmester es 
alpolgarmesterek vegkielegitCsere tervezett 
szemelyi juttatis osszege 5.229 eFt. 

(1) A Kkpviselo-testulet az ad6k hatekony 
beszedesenek elosegitesere erdekeltskgi 
juttatast biztosit a helyi ad6kr61 sz616 1990. 
evi C. torveny (a tovhbbiakban: Htv.) 45. §- 
aban szabalyozottak szerint. 

(2) Az ad6k beszedes6vel 6s vegrehajthsaval 
osszefuggo jutalkkalap forrasa a feltart 6s 

A 
beszedett ad6hihny, valamint a beszedett 
ad6tartozis. A jutalkkalap mkrteke nem 
haladhatja meg a tinyleges ad6bevCtelek 10 
%-it. 

(3) Az addjutalekot evente k6t alkalommal, a A R. az alibbi 181A. 5-sal 6s azt megelozoen 
feleves ad6-befizetesi hatarido leteltit koveto az alabbi cimmel egeszul ki: 
60 nap mulva lehet kifizetni, a Htv. 45. 5-  
aban meghathrozott koztisztviselok rkszere. ,,A koltsCgvetCshez Cs a zarszamadashoz 

kapcsol6d6 rendelkezksek Cs tajCkoztatisi 
kotelezettsdgek 

V. fejezet 
18lA. 

(1) A KCpviselo-testulet a tobbszor modositott 
24912000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. 5 (7) 

Vegyes 6s zBr6 rendelkezesek bekezdise alapjan a Polgarmesteri Hivatal 
immaterialis javainak es targyi eszkozeinek 
kitevenkenti leltiirozisat engedelyezi. 

19. 
(2) Az onkormanyzati koltsegvetesi 

A polgarmester a KCpviselo-testulet el6 terjeszti intkzmenyek a tobbszor m6dositott 24912000. 
a koltsegvetesi rendelet m6dositasht a biztositott (XII. 24.) Korm. rendelet 39. tj (7) bekezdkse 
potel6iranyzatok tervbevktelere szukseg szerint, alapjan Cvente kotelesek eszkozeiket 6s 
de legalibb: forrasaikat leltarozni. 

a 2006. januar 1. - 2006. majus 31. (3) A polgarmester koteles benyi~jtani a 
kozotti idoszakra vonatkoz6an 2006. Kepviselo-testiilet rCszCre a koltsegvetes, 
junius 30-ig, valamint az eves beszamol6 eloterjeszt~sekor, 

tajekoztat6 jelleggel az alabbiakat: 
a 2006. junius 30. - 2006. okt6ber 31. 
kozotti id6szak1-a vonatkoz6an a 2006. a) Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  adossagat 
decemberi testuleti ul6sre. lejarat, hitelezok 6s eszkozok szerinti 

bontasban (hitelezok szerinti bontasban csak 
z~rszamad~skor).  



2006. november 1 -to1 - 2006. december b) Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  altal 
3 1. kozotti idoszakra vonatkoz6an 2007. nyujtott hiteleket lejarat, adosok es eszkozok 
marcius 3 1 -ig. szerinti bontasban (hitelezok szerinti 

bontasban csak z~rszamadaskor). 

c) Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  osszevont 
mCrlegCt tervezkskor elozetes adatok, 
zarszamadaskor tenyleges adatok alapjan. 

d) Keriileti kisebbsegi onkormanyzatok 
osszevont merleget tervezkskor elozetes 
adatok, zarszamadaskor tenyleges adatok 
alapjhn. 

e) Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  vagyon- 
kimutatasat az eves beszamol6 benyi$asaval 
egyidejuleg. 

f) Tobb eves kihatissal jar6 dontCsek 
sz~mszeriisit~sCt evenkenti bontasban, 
osszesitve 6s szoveges indoklassal. 

g) Kozvetett tamogatasokat (adoelengedest, 
ad6kedvezminyt, egyeb kedvezmknyt, 
irbevitel mentesseget) jogcimenkdnt, a 
tarnogatis merteke, osszege es adotetel szerinti 
bontasban, szoveges indoklassal." 

A rendelet kihirdetese napjan 2006.februBr 21-Cn ,,(I) E rendelet a 
I6p hatalyba. Rendelkezeseit a 2006. Cvi hathlyba." 
koltsCgvetCs vegrehajtasa soran kell alkalmazni. 
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