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KIEGÉSZÍTÉS  
a 180. számú előterjesztéshez 

 
                   

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 
 
A rendelet-tervezet a 2009. költségvetési rendelet 
módosításáról készült 180. sz. előterjesztésben számelírás 
miatt a rendelet szövegének 1. és 2. oldalát módosítani 
kellett.  
Csatolom a javított két oldalt, melyek a rendelet-tervezet 
végleges számait tartalmazzák. 
 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 15. 
 
 
         Tóth Mihály 
               polgármester 
 



 
 
 
 

 

Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

a 18/2009. (VI.18.) Kt. számú rendelettel 
módosított 

5/2009. (II. 19.) Kt. számú rendelete 
a 2009. évi költségvetéséről  

 
 

 
Az államháztartásról szóló - többször módosított 
- 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) 
bekezdésében, valamint a helyi önkor-
mányzatokról szóló – többször módosított – 
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 
Képviselő-testület Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 2009. évi 
költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.  

RENDELET-TERVEZET 
Budapest XXI. Kerület  
Csepel Önkormányzata 

a 2009. évi költségvetéséről szóló 
18/2009. (VI.18.) Kt. számú rendelettel 

módosított 
5/2009. (II. 19.) Kt. számú rendelet 

módosításáról 
 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló  
többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. 
rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 
Képviselő-testület az alábbiak szerint 
módosítja a 2009. évi költségvetéséről szóló 
18/2009. (VI.18.) Kt. számú rendelettel 
módosított 5/2009. (II. 19.) Kt. számú 
rendeletét (továbbiakban R.). 
 

  
 

I. fejezet 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási 
feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a 
költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 
13. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi 
önkormányzatokra. 
 

 

II. fejezet 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
2009. évi költségvetése kiadásainak és 

bevételeinek főösszege, a hiány  
mértéke és finanszírozásának a módja, 

címrendje 
 

2. § 
 
(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor-

mányzata 2009. évi költségvetése 
 
a) kiadási főösszegét    22.974.205 ezer Ft-ban 
b) bevételi főösszegét  20.977.160 ezer Ft-ban 
c) hiányát                1.997.045 ezer Ft-ban 
 
állapítja meg. 

1. § 
 
(1) A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 
 
„Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 2009. évi költségvetése 

 
a) költségvetési kiadását   23.146.109 eFt-ban 
    finanszírozási kiadását       212.048 eFt-ban 
    kiadási főösszegét         23.358.157 eFt-ban 
b) költségvetési bevételét  21.288.653 eFt-ban 
    finanszírozási bevételét   2.069.504 eFt-ban 
    bevételi főösszegét        23.358.157 eFt-ban 
c) költségvetési hiányát       1.857.456 eFt-ban 
 
állapítja meg.” 



 
 
 
 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg  
forrásonkénti előirányzatait az 1. számú 
melléklet 6. oszlopa határozza meg. A 
bevételi főösszegből a támogatásértékű 
bevételek és átvett pénzeszközök tervezett 
előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a 
központi költségvetés tervezhető forrásait az 
1/b. számú melléklet részletezi. 

 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg 
kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. 
számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. 
A kiadási főösszegből 212.048 ezer Ft 
finanszírozási célú kiadás, mely a hosszú 
lejáratú forint és deviza hitelek törlesztését 
szolgálja.”  

. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási 
főösszegből támogatásértékű kiadások és a 
pénzeszköz átadások (támogatások) 
előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú 
melléklet 4. oszlopa tartalmazza. 

 

 

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási 
főösszegből a szociálpolitikai és egyéb 
pénzbeli juttatások előirányzatait címrend 
szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa 
határozza meg. 

 

 

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási 
főösszegen belül a bevételi és kiadási 
előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a 
finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. 
számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen 
adatok felhasználásával készült a 
pénzgazdálkodás eredményét bemutató 14. 
számú melléklet. 

 

 

(7) Az (1) bekezdés szerinti 1.997.045 ezer Ft 
hiányt 

 
       a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel 

kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú 
(folyószámla) hitellel, 

 b) 1993. évi LXXVIII. Törvény 62. és 63. §-
aira tekintettel az elidegenítési bevételből 
képzett tartalékok ideiglenes bevonásával 

       finanszírozza. 
 

(2) A R. 2. § (7) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

 
„Az (1) bekezdés szerinti 1.857.456 eFt hiányt 
 
    a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel 

kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú 
(folyószámla) hitellel, 

    b) 1993. évi LXXVIII. Törvény 62. és 63. §-
aira tekintettel az elidegenítési bevételből 
képzett tartalékok ideiglenes bevonásával 

       finanszírozza.”  
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