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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
A 2009. évi decemberi költségvetési rendelet módosítás óta keletkezett többletbevételek, az 
ezzel összefüggő kiadások, a decemberi képviselő-testületi határozatok, átruházott 
hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint előirányzatok közötti 
átcsoportosításokra, továbbá a feladatelmaradás miatti módosításokra az alábbiakban teszünk 
javaslatot: 

 

I. 

Többletbevételek, bevétel elmaradások forrásonként és az ezzel összefüggő 
kiadások, kiadáscsökkenések 

gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként 
 
 

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel  15.459 eFt
- Polgármesteri Hivatal  15.459 eFt 

  
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek  53.858 eFt

- Oktatási Szolgáltató Intézmény 25.984 eFt 
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ -1.995 eFt 
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat 12.284 eFt 
- Polgármesteri Hivatal  17.585 eFt 

- Rendezvény bevétel 200 eFt  
- Fapótlásra befizetés 3.460 eFt  
- Parkolási keret 3.750 eFt  
- Egyéb bevétel 10.175 eFt  

  
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele  9.370 eFt

- Oktatási Szolgáltató Intézmény 5.494 eFt 
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ -333 eFt 
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat 1.769 eFt 
- Polgármesteri Hivatal 2.440 eFt 

  
4. Kamatbevételek  357.248 eFt

- Oktatási Szolgáltató Intézmény 200 eFt 
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ 5 eFt 
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat 668 eFt 
- Polgármesteri Hivatal  348.098 eFt 
- Infrastruktúra keret 7.833 eFt 
- Csepeli Bolgár Önkormányzat 97 eFt 
- Csepeli Cigány Önkormányzat 19 eFt 
- Csepeli Görög Önkormányzat 180 eFt 
- Csepeli Lengyel Önkormányzat 17 eFt 
- Csepeli Német Önkormányzat 41 eFt 
- Csepeli Örmény Önkormányzat 12 eFt 
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- Csepeli Román Önkormányzat 43 eFt 
- Csepeli Ruszin Önkormányzat 35 eFt 

  
5. ÁFA bevétel  76.299 eFt

- Oktatási Szolgáltató Intézmény 5.706 eFt 
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ -71 eFt 
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat 16.648 eFt 
- Polgármesteri Hivatal  54.016 eFt 

  
6. Építményadó  70.582 eFt

- Polgármesteri Hivatal 70.582 eFt 
  
7. Iparűzési adó  32.499 eFt

- Polgármesteri Hivatal 32.499 eFt 
  
8. Gépjárműadó  41.806 eFt

- Polgármesteri Hivatal 41.806 eFt 
  
9. Különféle bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek  24.243 eFt

- Polgármesteri Hivatal 24.243 eFt 
- Környezetvédelmi bírság 15.311 eFt  
- Építésügyi bírság 6.503 eFt  
- Talajterhelési díj 2.429 eFt  

  
10. Tárgyi eszközök (immateriális javak) értékesítése  305 eFt

- Oktatási Szolgáltató Intézmény 195 eFt 
- Polgármesteri Hivatal 110 eFt 

- Gépek berendezések értékesítése 110 eFt  
  
11. Központi költségvetési támogatás  -178.028 eFt

- Érettségi és szakmai vizsgák bonyolításának 
támogatása 1.296 eFt

 

- Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú 
támogatása 28 eFt

 

- Közoktatás-fejlesztés célok támogatása (szakmai 
és informatikai célok) 36.184 eFt

 

- Rendszeres szociális segély 35.345 eFt  
- Időskorúak járadéka 108 eFt  
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény -8.231 eFt  
- Rendelkezésre állási támogatás -15.103 eFt  
- Ápolási díj -7.480 eFt  
- Adósságcsökkentési támogatás,  2.510 eFt  
- Önkormányzat által szervezett közcélú 

foglalkoztatás támogatása -31.932 eFt
 

- Lakásfenntartási támogatás -8.175 eFt  
- Óvodáztatási támogatás -1.180 eFt  
- Bérpolitikai intézkedés (2009. évi kereset 

kiegészítés) -211.805 eFt
 

- Gyermekszegénység elleni program keretében 
nyári étkeztetés biztosítása -598 eFt
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- Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása, 
TEUT pályázat Rákóczi F.u. 5.306 eFt

 

- Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása, 
TEUT pályázat Katona J.u. 6.462 eFt

 

- Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása, 
TEUT pályázat Árpád u. 9.367 eFt

 

- Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása, 
TEUT pályázata Táncsics M.u. 9.870 eFt

 

  
12. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi 

támogatások, visszatérülések 
 

72.309 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény 1.254 eFt 
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat 74.320 eFt 
- Polgármesteri Hivatal -3.265 eFt 
 ebből:  

- BM menekültek részére kifizetett segélyekre 143 eFt  
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal 

iskolatej programra 2.796 eFt
 

- Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó -7.009 eFt  
 - Fővárosi Önkormányzat Csepeli Ősz rendezvény 

támogatására 1.000 eFt
 

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás -195 eFt  
  
13. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson 

kívülről 
 

44.280 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény 43.180 eFt 
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ 125 eFt 
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat 975 eFt 

  
14.Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson 

kívülről 
 

-112.714 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény 753 eFt 
- Polgármesteri Hivatal -113.467 

eFt 
  ebből:  
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP  

4.6.1/B.2-2008.pályázatra (ÁMK) -145.753 eFt
 

- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 5.1.1/C 
Ady projekt pályázatra  32.286 eFt

 

  
15. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése  1.807 eFt

- Első lakáshoz jutók támogatása 50 eFt 
- Dolgozók lakásépítési és felújítási támogatása 1.061 eFt 
- Társasházak visszatérítendő támogatása 363 eFt 
- Vis major kölcsön visszafizetés 270 eFt 
- Hosszú lejáratú kölcsön visszafizetés 63 eFt 
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16.  CSEVAK Zrt. lakás- és helyiséggazdálkodással  kapcsolatos  elszámolása, valamint  a  közterület-használati díj,  a  
        bérlakás-értékesítés, az ingatlanértékesítés többletbevételeinek, bevétel elmaradásainak és kiadásainak tervbevétele. 
                                                     eFt-ban 

 
Megnevezés 

 
Bevétel

 

Dologi
kiadás Felújítás

Kerületi 
beruhá- 

zás 

Felh.célú
támogatás 

értékű 
kiadás 

Felh.célú
pénze. 
átadás 

államházt. 
kívülre 

Felhal-
mozási 

célú 
kölcsön 

Tarta- 
lék 

Bevétel 
Kiadás 

egyenlege 

1. Működési bevétel        
a.) bérleményüzemeltetés 1.878 28.147  -26.269 
     - közüzemi díjak 17.777        
     - vegyes ingatlan bevétel 55        
     - kamat bevétel -1.344        
     - ÁFA bevétel -10.168        
     - lakbér bevétel -7.167   
     - egyéb helyiség bérbeadása 2.725   
   
b./ közterület-használati díj 4.757 1.217  3.540 
     - közterület-használati díj 3.484   
     - közterület-használati díj ÁFA  1.273   
   
2. Tárgyi eszköz, immateriális javak 
     Értékesítése -45.752 -10.052

 
-40.142 

 
4.442 

     - ingatlanértékesítés -37.746   
- ÁFA bevétel -8.006   

3. Önkormányzatok sajátos 
felhalmozási és tőkebevétele -47.560 -6.316 -64 

 
-19.377 -2.163 -19.640

 

- bérlakás értékesítés -39.180   
- ÁFA bevétel -8.380   
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Megnevezés 

 
Bevétel

 

Dologi
kiadás Felújítás

Kerületi 
beruhá- 

zás 

Felh.célú
támogatás 

értékű 
kiadás 

Felh.célú
pénze. 
átadás 

államházt. 
kívülre 

Felhal-
mozási 

célú 
kölcsön 

Tarta- 
lék 

Bevétel 
Kiadás 

egyenlege 

4.  43.db Nem szociális bérlakás -360 -4.792  4.432  
     - lakbérbevétel -566   
     - közüzemi díjak 489   
     - kamatbevétel 3.110   
     - ÁFA bevétel -3.393   
   
5.  73 db Nem szociális bérlakás 2.607 -3.231  5.838  
     - lakbérbevétel 961   
     - közüzemi díjak 992   
     - kamatbevétel 6.154   
     - ÁFA bevétel -5.500   
   
6. Felújítások elszámolása -198  198  
   
7. Társasházak vissza nem térítendő 

támogatása  
 

-4.936 4.936
 

- Lakásépítési céltartalék  -4.936 4.936  
   

8. Társasházaknak nyújtott kölcsön 
(Északi bevétel céltartaléka) 

 
-2.629 2.629

 

   
9. Pályázatok bonyolítása 

önkormányzati önrész 
 

-2.462 2.462
 

   
Mindösszesen: -84.430 4.973 -262 -40.142 -19.377 -9.561 -2.629 855 -18.287 

 
A CSEVAK Zrt. 2009. évi feladatellátása alapján, a fentiekben részletezett bevétel-kiadás egyenlegére tekintettel a működési hitel 
(költségvetési hiány) előirányzatát 18.287 eFt –tal javasoljuk növelni. 
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Az 1-16. pontban részletezett bevételek összesen: 424.893 eFt  

 
17. Az 1-16. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő 
változásokat jelentik. 

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 117.969 eFt-tal növekszik, melyből  

- Személyi juttatás 401 eFt 
- Társadalombiztosítási járulék 116 eFt 
- Munkaadói járulék 12 eFt 
- Dologi kiadás 105.899 eFt 
- Ellátottak pénzbeli juttatása 150 eFt 
- Felújítás 1.518 eFt 
- Egyéb felhalmozási kiadás 9.873 eFt 

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 1.288 eFt-tal csökken, melyből  

- Dologi kiadás -1.288 eFt 

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 107.528 eFt-tal növekszik, melyből  

- Személyi juttatás 35.784 eFt 
- Társadalombiztosítási járulék 504 eFt 
- Dologi kiadás 59.630 eFt 
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás 11.610 eFt 

d) A Polgármesteri Hivatal kiadása 152.602 eFt-tal csökken, melyből  

- Személyi juttatás  -1.707 eFt 
- Társadalombiztosítási járulék  -574 eFt 
- Munkaadói járulék  27 eFt 
- Egyéb munkaadói járulék  -2.059 eFt 
- Dologi kiadás  -8.007 eFt 
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás  -797 eFt 
- Felújítás  -51.784 eFt 
- Felhalmozási kiadás  -17.166 eFt 
- Kerületi beruházás  -40.142 eFt 
   ebből:    

Mély u. és Csőgyár u. 48. ingatlanvásárlás -40.142 eFt  
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás  -19.377 eFt 
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás 

államháztartáson kívülre  
  

-9.561 eFt 
- Felhalmozási célú támogatási kölcsön folyósítása  -1.910 eFt 
- Bolgár Kisebbségi Önkormányzat  101 eFt 

Dologi kiadás 101 eFt  
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat  22 eFt 

Dologi kiadás 22 eFt  
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- Görög Kisebbségi Önkormányzat  183 eFt 
Dologi kiadás 183 eFt  

- Német Kisebbségi Önkormányzat  47 eFt 
Dologi kiadás 47 eFt  

- Örmény Kisebbségi Önkormányzat  18 eFt 
Dologi kiadás 18 eFt  

- Román Kisebbségi Önkormányzat  46 eFt 
Dologi kiadás 46 eFt  

- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat  38 eFt 
Dologi kiadás 38 eFt  

e) Az Infrastruktúra keret céltartalék előirányzatát 7.833 eFt-tal javasoljuk megemelni. 

f) A „Vis major keret” céltartalék előirányzatát 270 eFt-tal javasoljuk megemelni.  

g) A Lakásépítési céltartalék előirányzatát 11.405 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.  
 
h) A Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartalékát 10.597 eFt-tal javasoljuk 
megemelni.  
 
i) Kisebbségi céltartalék (volt Lengyel Önkormányzat) előirányzatát 17 eFt-tal javasoljuk 
megemelni 
 
j) Parkolási keret céltartalék előirányzatát 3.750 eFt-tal javasoljuk megemelni. 

k) 2009. évi központi és helyi intézkedések céltartalék előirányzatát 212.669 eFt-tal 
javasoljuk csökkenteni. 

l) Felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalékot 2.992 eFt-tal javasoljuk megemelni. 

m) A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os 
önkormányzati tartalék előirányzatát 966 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.  

A 17. pontban meghatározottak 127.974 eFt-tal csökkentik a költségvetés kiadási 
oldalát. 

Tekintettel az 1-17. pontban foglaltakra a működési hitel (hiány) előirányzatát 
552.867 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.  
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II. 

A költségvetési rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzatok 
elszámolása és egyéb módosítások. 

1. A kötött előirányzatként kezelt élelmezési kiadások elszámolásával kapcsolatban a 
következő előirányzat-módosításokat javasoljuk:  

ezer Ft-ban 
Megnevezés Saját 

bevétel 
ÁFA 

bevétel 
Dologi 
kiadás 

2 %-os 
önkormányzati 

tartalék 
Oktatási Szolgáltató Intézmény 15.138 4.770 42.211 -22.303
Nagy Imre Általános Művelődési 
Központ 

1.056 731 1.445 342

Csepeli Egészségügyi Szolgálat -9.628 -1.822 -10.719 -731
Összesen:  6.566 3.679 32.937 -22.692

 
Az étkezéssel kapcsolatos elszámolás alapján a „A költségvetési kereteken belüli 
gazdálkodást és működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék” előirányzatát 
22.692 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. 

2. Az iskolai tej akcióval kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosításokat javasoljuk:  

ezer Ft-ban 
Megnevezés Dologi kiadás Hitel (költségvetési 

hiány) 
Oktatási Szolgáltató Intézmény -726 -726
Nagy Imre Általános Művelődési Központ -232 -232
Összesen:  -958 -958

 
A tejakcióval kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel (költségvetési hiány) 
előirányzatát 958 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. 

3. A kötött keretként kezelt energia kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő 
előirányzat-módosításokat javasoljuk: 

ezer Ft-ban 
Megnevezés Dologi kiadás 2 %-os 

önkormányzati 
tartalék 

Oktatási Szolgáltató Intézmény 24.973 -24.973
Nagy Imre Általános Művelődési Központ 1.098 -1.098
Csepeli Egészségügyi Szolgálat 5.369 -5.369
Összesen:  31.440 -31.440

 
Az energiával kapcsolatos elszámolás alapján a „A költségvetési kereteken belüli 
gazdálkodást és működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék” előirányzatát 
31.440 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. 
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4. Egyéb kiadások 

a) A Bírósági itéletek alapján a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nek és a 
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-nek át kellett utalni 1.157 eFt –ot, távhődíj hátralék címén, 
mellyel kapcsolatban a következő előirányzat módosítást javasoljuk 
                                   ezer Ft-ban 

Megnevezés Dologi kiadás Működési hitel 
Polgármesteri Hivatal 1.157 1.157
Összesen: 1.157 1.157

 
Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 1.157 eFt-tal javasoljuk növelni.  
 
 
b) A 2008. évi normatív támogatás felülvizsgálata alapján jogtalan igénybevétel miatti 
visszafizetési kötelezettséghez pótelőirányzat biztosítása:  

             ezer Ft-ban 
Megnevezés Dologi kiadás Működési hitel 

Polgármesteri Hivatal 
- normatív támogatás 10.005 10.005
- normatív támogatás kamata 1.889 1.889
Összesen: 11.894 11.894

 
Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 11.894 eFt-tal javasoljuk növelni. 
 
 
c) A 2008. március 1-i viharkár miatt (Jedlik Ányos Gimnázium, és Hermann Ottó Általános 
Iskola) vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat. A támogatást vissza kell 
fizetni (késedelmi kamatokkal), mert az elszámolást nem a jogszabályban meghatározottak 
szerint végezte el az önkormányzat Oktatási Szolgáltató Intézménye. 
           ezer Ft-ban 

Megnevezés Dologi kiadás Működési hitel 
Polgármesteri Hivatal 
- normatív támogatás 12.214 12.214
- normatív támogatás kamata 1.725 1.725
Összesen: 13.939 13.939
 
Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 13.939 eFt-tal javasoljuk növelni. 
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III. 

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét nem érintő módosító javaslatok 

1. Intézményen belüli átcsoportosítás 

Az intézményi előterjesztések alapján az alábbiakat javasoljuk: 
                                                     ezer Ft-ban 

 
Megnevezés 

 

Személyi
juttatás 

Tb. 
járulék

 

Munka-
adói  

járulék 

Egyéb 
munka-

adói 
jár.s. 

Dologi 
kiadás 

Szoc 
pol. és 
egyéb 
pénzb. 
juttat. 

Műk. c. 
pe. átad. 
áll.kív. 

Felújítás
 

Felhal- 
mozás 

 

Kerü-
leti  

beru- 
házás 

Felh. c. 
pe. átad. 
áll.kív. 

Oktatási Szolgáltató Intézmény -3.205 -929 -96 -12.210 4.230 827 11.383  
Nagy Imre Általános Művelődési 
Központ 

-1.748 -507 -40 2.368 -2.385 2.312  

Csepeli Egészségügyi Szolgálat -11.963 6.250 5.713  
Csepeli Német Önkormányzat  -50 50  
Polgármesteri Hivatal 2.159 480 15 -281 -6.589 -783 -352 5.066 8 277 
Összesen: -2.794 -956 -121 -281 -28.444 3.447 -352 9.758 19.458 8 277 
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2. A bevételi források között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk: 

Polgármesteri Hivatal 
- Működés célú támogatás értékű bevétel    +10.469 eFt 
- Központosított előirányzat       -10.469 eFt 

3. Elengedett követelések miatt az alábbi előirányzat módosítást javasoljuk: 

          ezer Ft-ban 
Megnevezés Intézményi működéshez 

kapcsolódó egyéb bevétel 
Dologi kiadás 

Polgármesteri Hivatal 231 231
Összesen: 231 231

4. Tartalékok felhasználása 

A./ Céltartalék felhasználása 

a) A fel nem használt Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatával 44.565 eFt-
tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. 

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 44.565 
eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.  
 
 
b) A fel nem használt Civil szervezetek pályáztatására céltartalék előirányzatával 205 eFt-tal  
a működési hitel előirányzatát (hiányt)  javasoljuk csökkenteni. 

Ezzel párhuzamosan az „Civil szervezetek pályáztatására” céltartalék előirányzatát 205 eFt-
tal, javasoljuk csökkenteni.  

c) Az Ifjúsági feladatok támogatására céltartalék előirányzatából a következő felhasználást 
javasoljuk: 

ezer Ft-ban 
Intézmény Dologi kiadás Összesen 

Polgármesteri Hivatal 1.714 1.714
Összesen: 1.714 1.714

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 1.714 eFt-
tal javasoljuk csökkenteni.  

d) A fel nem használt 2009. évi EP választás, időközi választás, népszavazás céltartalék 
előirányzatával 17.800 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. 

Ezzel párhuzamosan a „2009. évi EP választás, időközi választás, népszavazás” céltartalék 
előirányzatát 17.800 eFt-tal, (Személyi juttatás 11.220 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 
3.688 eFt, dologi kiadás 2.892 eFt) javasoljuk csökkenteni.  
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e) A Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 
847/2009.(XII.15.) Kt. határozat alapján:  

           ezer Ft-ban 
Intézmény Felújítás Összesen 

Polgármesteri Hivatal 19.250 19.250
Összesen: 19.250 19.250

 
Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési céltartalék” előirányzatát 19.250 eFt-tal javasoljuk 
csökkenteni.  

f) A fel nem használt Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka előirányzatával 
20.000 eFt-tal  a működési hitel előirányzatát (hiányt)  javasoljuk csökkenteni. 

Ezzel párhuzamosan az „Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka” előirányzatát 
20.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.  

g) A fel nem használt Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása céltartalék 
előirányzatával 1.584 eFt-tal  a működési hitel előirányzatát (hiányt)  javasoljuk csökkenteni. 

Ezzel párhuzamosan az „Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása” céltartalék 
előirányzatát 1.584 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.  

h) A kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása céltartalék 
előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 823/2009(XII.15.) Kt. határozat 
alapján:  

            ezer Ft-ban 
 

Megnevezés 
Személyi
juttatás 

Tb. 
járulék 

Munka- 
adói 

járulék 

 
Összesen 

Polgármesteri Hivatal 1.000 290 30 1.320
Összesen 1.000 .290 30 1.320

 
Ezzel párhuzamosan a „kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása” 
céltartalék előirányzatát 1.320 eFt-tal (személyi juttatás 1.000 eFt, munkaadókat terhelő 
járulékok 320 eFt), javasoljuk csökkenteni. 
 
 
i) A fel nem használt Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak 
céltartalék előirányzatával 13 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk 
csökkenteni. 
 
Ezzel párhuzamosan a „használt Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű 
jutalmak” céltartalék előirányzatát 13 eFt-tal (személyi juttatás 10 eFt, munkaadókat terhelő 
járulékok 3 eFt), javasoljuk csökkenteni. 
 

j) A Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os 
önkormányzati  tartalék előirányzatából, ÁFA változás miatt, a következő felhasználást 
javasoljuk: 
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         ezer Ft-ban 
Intézmény Dologi kiadás Összesen 

Oktatási Szolgáltató Intézmény 15.474 15.474
Összesen: 15.474 15.474

Ezzel párhuzamosan a „Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés 
biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék” előirányzatát 40.868 eFt-tal, a működési 
hitel (hiány) előirányzatát pedig 25.394 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.  
 
k) A 2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka előirányzatából a következő 
felhasználást javasoljuk (82.,83.,84. számú Polgármesteri intézkedés) 

           ezer Ft-ban 
 

Megnevezés 
Személyi
juttatás 

Tb. 
járulék 

Munka- 
adói 

járulék 

 
Összesen 

Oktatási Szolgáltató Intézmény 39.463 11.444 1.184 52.091
Nagy Imre Általános Művelődési Központ 5.756 1.669 173 7.598
Csepeli Egészségügyi Szolgálat 13.452 3.901 404 17.757
Polgármesteri Hivatal 22.554 6.407 517 29.478
Összesen 81.225 23.421 2.278 106.924

 
Ezzel párhuzamosan a „2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka” előirányzatát 
130.779 eFt-tal (személyi juttatás 81.225 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 25.699 eFt), a 
működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 23.855 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. 

l) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a következő 
felhasználást javasoljuk:  
 
Polgármesteri Hivatalnál 

              ezer Ft-ban 
Megnevezés Felújítás Kerületi beruházás Összesen 

869/2009.(XII.15) Kt. határozat 4.300 4.300
870/2009.(XII.15) Kt. határozat 13.000 13.000
871/2009.(XII.15.) Kt. határozat 10.700 10.700
878/2009.(XII.15.) Kt. határozat 13.000  13.000
Összesen 13.000 28.000 41.000
 
 
Önállóan gazdálkodó intézményeknél 

               ezer Ft-ban 
Megnevezés Felújítás Összesen 

Oktatási Szolgáltató Intézmény  
648/2009.(IX.22) Kt. határozat 

 
14.560 14.560

Összesen 14.560 14.560

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 55.560 eFt-
tal javasoljuk csökkenteni. 
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B./ Általános tartalék felhasználása 

a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:  
            ezer Ft-ban 

 
Megnevezés 

 
Dologi 
kiadás 

Műk.c. pe. 
átad. áll. 
kívűlre 

 
Összesen 

Polgármesteri Hivatal  80 120 200
Összesen: 80 120 200

Ezzel párhuzamosan a „Polgármesteri tartalék” előirányzatát 934 eFt-tal, a működési hitel 
(hiány) előirányzatát pedig 734 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. 

 
b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 
(67.sz.Polgármesteri intézkedés) 

             ezer Ft-ban 
 

Megnevezés 
 

Dologi 
kiadás 

 
Összesen 

Polgármesteri Hivatal  108 108
Összesen: 108 108

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati általános tartalék” előirányzatát 438 eFt-tal, a 
működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 330 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. 

IV. 

Feladatelmaradás miatt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál  
az alábbi előirányzat csökkentéseket javasoljuk 

 
ezer Ft-ban

Megnevezés Összeg
Magasépítőipari tevékenység szakfeladat 
- Dologi kiadás 10.000
Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat 
- Dologi kiadás 150.000
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 17.000
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladat 
- Dologi kiadás 8.000
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat  
- Dologi kiadás 37.000
- Működés célú pénzeszköz átadá államháztartáson kívűlre 1.000
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladat 
- TB. járulék 1.522
- Rendszeres szociális segély 192
- Lakásfenntartási támogatás 5.104
- Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási 
   támogatása 4.087
Rendszeres gyermekvédelmi pénzeli ellátás szakfeladat 
- Étkezési térítés 6.927
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 128
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Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat 
- Otthonmegőrzési támogatás 1.682
- Lakbértámogatás 1.000
- Átmeneti szociális segély 19.590
- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj hozzájárulás 1.045
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások szakfeladat 
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 9.934
- Szociális ösztöndíj 9.187
- Születési támogatás 240
Mindösszesen: 283.638

A Polgármesteri Hivatal meghatározott kiadásainak csökkentése mellett a működési hitel 
előirányzatát (hiányt) 283.638 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.  

A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti bontásban 
a 1. és 2. számú táblázat tartalmazza. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a 2009. 
évi költségvetési rendelet módosításáról. 
 
 
 
Budapest, 2010. február 8. 
 
 
 
 
 
        Tóth Mihály 

 
 
 
 
 

 
Rendeletalkotás 

 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. 
évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 

A rendelettervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  

  



1. számú táblázat

A ../2010.(II.. ) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határkörű módosításra
Bevétel ezer Ft-ban

Oktatási Szolgáltató 
Intézmény

Nagy Imre Általános 
Müvelődési Központ

Csepeli Egészségügyi 
Szolgálat

Polgármesteri Hivatal Összesen

Megnevezés saját 
hatáskörű

felügyeleti 
hatáskörű

saját 
hatáskörű

felügyeleti 
hatáskörű

saját 
hatáskörű

felügyeleti 
hatáskörű

saját 
hatáskörű

felügyeleti 
hatáskörű

saját 
hatáskörű

felügyeleti 
hatáskörű

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Intézményi működési bevételek 37 384 19 908 -2 394 1 787 31 369 -11 450 445 875 -6 710 512 234 3 535
Helyi adók összesen 0 0 0 0 0 0 0 103 081 0 103 081
Átengedett központi adók 0 0 0 0 0 0 0 41 806 0 41 806
Különféle bírságok 0 0 0 0 0 0 0 24 243 0 24 243
Egyéb sajátos bevételek 0 0 0 0 0 0 0 -563 0 -563
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-
ingatlanok értékesítése 195 0 0 0 0 0 0 -76 816 195 -76 816

Önkormányzati sajátos felhalmozási és 
tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Központi költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 -188 497 0 -188 497
Működés célú támogatás értékű 
bevételek 1 254 0 0 0 1 424 72 896 1 000 6 204 3 678 79 100

Működés célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívűlről 43 180 0 125 0 975 0 0 0 44 280 0

Felhalmozás célú támogatásértékű 
bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívűlről 753 0 0 0 0 0 0 -113 467 753 -113 467

Előző évi  pénzmaradvány és 
vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozás célra nyújtott kölcsön 
visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 1 807 0 1 807

Működés célú támogatási kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen 82 766 19 908 -2 269 1 787 33 768 61 446 446 875 -208 912 561 140 -125 771
Hosszúlejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Költségvetési hiány 0 0 0 0 0 0 -428 619 -516 334 -428 619 -516 334
Önkormányzati támogatás 0 163 878 0 9 103 0 24 721 0 -197 702 0 0
Összesen 82 766 183 786 -2 269 10 890 33 768 86 167 18 256 -922 948 132 521 -642 105

2010.02.1.2.táblázat.xls



2. számú táblázat

A ../2010.(II..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határkörű módosításra
Kiadás ezer Ft-ban

Oktatási Szolgáltató 
Intézmény

Általános Müvelődési 
Központ

Csepeli Egészségügyi 
Szolgálat

Polgármesteri Hivatal Összesen

Megnevezés saját 
hatáskörű

felügyeleti 
hatáskörű

saját 
hatáskörű

felügyeleti 
hatáskörű

saját 
hatáskörű

felügyeleti 
hatáskörű

saját 
hatáskörű

felügyeleti 
hatáskörű

saját 
hatáskörű

felügyeleti 
hatáskörű

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Személyi juttatás 401 36 258 0 4 008 1 104 48 132 0 24 006 1 505 112 404 113 909
Munkaadókat terhelő járulékok 128 11 603 0 1 295 320 4 489 0 3 330 448 20 717 21 165
Dologi kiadás 80 993 94 628 -2 269 5 660 32 344 9 973 6 656 -196 724 117 724 -86 463 31 261
Műk.célú támog.értékű kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Műk.c.pénze. átadás államh. kívűlre 0 0 0 0 0 0 0 -1 232 0 -1 232 -1 232
Szociálpol.és egyéb pénzbeli  juttatások 0 4 230 0 0 0 11 610 0 -50 464 0 -34 624 -34 624
Ellátottak pénzbeli juttatása 150 0 0 0 0 0 0 -10 232 150 -10 232 -10 082
Működési kiadások összesen 81 672 146 719 -2 269 10 963 33 768 74 204 6 656 -231 316 119 827 570 120 397
Felújítás 1 518 15 387 0 -2 385 0 6 250 0 -14 468 1 518 4 784 6 302
Egyéb felhalmozási kiadás -424 21 680 0 2 312 0 5 713 0 -17 116 -424 12 589 12 165
Kerületi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 -12 134 0 -12 134 -12 134
Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felh..célú támog.értékű kiadás 0 0 0 0 0 0 0 -19 377 0 -19 377 -19 377
Felh.c.pénze. átadás államh. kívűlre 0 0 0 0 0 0 0 -26 284 0 -26 284 -26 284
Felhalmozási kiadások és pénzügyi 
befektetések összesen 1 094 37 067 0 -73 0 11 963 0 -89 379 1 094 -40 422 -39 328
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, 
törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, 
törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belföldi hitelműveletek kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. 
kölcsön államházt. kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. 
kölcsön államházt. kívül 0 0 0 0 0 0 0 -1 910 0 -1 910 -1 910
Áthúzódó kötelez.előző évről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 -1 372 0 -1 372 -1 372
Céltartalék 0 0 0 0 0 0 11 600 -598 971 11 600 -598 971 -587 371
Tartalék összesen 0 0 0 0 0 0 11 600 -600 343 11 600 -600 343 -588 743
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási 
eredmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Költségvetési kiadás összesen 82 766 183 786 -2 269 10 890 33 768 86 167 18 256 -922 948 132 521 -642 105 -509 584

2010.02.1.2.táblázat.xls



Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

a 25/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelettel,  
valamint  

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 és a 

25/2009. (IX.22). Kt. számú rendelettel, 
valamint a  

44/2009. (XII.15.) 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 és a 
25/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelettel, 
valamint a 44/2009. (XII.15.) 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) költségvetési kiadását   23.278.356  eFt-ban 
    finanszírozási kiadását       212.048 eFt-ban 

 
 
 

 
 

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

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

 
a) költségvetési kiadását   22.768.772 eFt-ban 
    finanszírozási kiadását       212.048 eFt-ban 
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    kiadási főösszegét         23.490.404 eFt-ban 
b) költségvetési bevételét  21.290.624 eFt-ban 
    finanszírozási bevételét   2.199.780 eFt-ban 
    bevételi főösszegét        23.490.404 eFt-ban 
c) költségvetési hiányát       1.987.732 eFt-ban 
 
állap

    kiadási főösszegét         22.980.820 eFt-ban 
b) költségvetési bevételét  21.725.993 eFt-ban 
    finanszírozási bevételét   1.254.827 eFt-ban

ítja meg. 

 
    bevételi főösszegét        22.980.820 eFt-ban 
c) költségvetési hiányát       1.042.779 eFt-ban 
 
állapítja meg.” 

(2) Az (1 őösszeg  
forrásonkénti előirányzatait az 1. számú 
melléklet 6. oszlopa határozza meg. A 
bevételi főösszegből a támogatásértékű 
bevételek és átvett pénzeszközök tervezett 

 

szolgálja.”  
. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási 

főösszegb kiadások és a 
pénzeszkö támogatások) 
előirányzatait cím  szerint a 2/b. számú 

elléklet 4. oszlopa tartalmazza. 

 

) Az (1) bekezd evételi és kiadási 
főösszegen belül a bevételi és kiadási 

zen 
a 

14. 
számú mellékl

 

 

) Az (1) bekezdés ti 1.987.732 ezer Ft 

      Nyrt-vel 
ú 

-

) ezdés helyébe a következő 

ányt 

 
 

) bekezdés szerinti bevételi f

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 

 

ől támogatásértékű 
z áta ások (d

rend
m

 
(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 és szerinti b

előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a 
finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. 
számú melléklet tartalmazza. Ugyane
adatok felhasználásával készült 
pénzgazdálkodás eredményét bemutató 

et. 

(7 szerin
hiányt 

 
a) az OTP Kereskedelmi Bank  

kötött hitelszerződés alapján rövidlejárat
(folyószámla) hitellel, 

§ b) 1993. évi LXXVIII. Törvény 62. és 63. 

(2  A R. 2. § (7) bek
rendelkezés lép:  

 
Az (1) bekezdés szerinti 1.042.779 eFt hi„

 
    a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel

kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú
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aira tekintettel az elidegenítési bevételből 

     finanszírozza.”  

 
) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben 

 

 
) A Képviselő-testület címenként és 

a
g
ö
i
H ozza meg 
előirányzatait személyi juttatás, 
m
k
j
t
pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási 
kiadás bontásban, valamint a költségvetési 

 
 

  
(2) A

ö
v
k
f
gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 
3/a-c., 4. és a 7. számú mellékletek, az 

vonatkozásában a 6/a. és 6/b. számú mellék- 
    letek tartalmazzák. 

(3) A 
Hiv  szakfeladatok 
je  
m

 

képzett tartalékok ideiglenes bevonásával 
       finanszírozza. 
 

(folyószámla) hitellel, 
    b) 1993. évi LXXVIII. Törvény 62. és 63. §-

aira tekintettel az elidegenítési bevételből 
képzett tartalékok ideiglenes bevonásával 

  
   
(8) A (7) bekezdésben meghatározottak 

figyelembevételével a bevétel és kiadás 
egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az 
önkormányzat pénzügyi stabilitásának 
erejéig az önkormányzati költségvetési 
intézmények és a Polgármesteri Hivatal 
feladatainak támogatását csökkenti.  

 

(9
meghatározottak nem biztosítják a hiány 
finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi 
stabilitását, úgy a polgármester a 
költségvetés módosítását kezdeményezi. 

3. § 

 

(1
lcímenként, azaz önállóan működő és 
azdálkodó, és önállóan működő 
nkormányzati költségvetési 
ntézményenként, valamint a Polgármesteri 
ivatalnál szakfeladatonként határ

unkaadókat terhelő járulékok, dologi 
iadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli 
uttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, 
ámogatásértékű kiadás, támogatás, 

létszámkeret feltüntetésével. 

z önállóan működő és gazdálkodó, és 
nállóan működő költségvetési intézmények, 
alamint a Polgármesteri Hivatal – külön-
ülön – alkotnak egy-egy címet. Ennek 
elsorolását az önállóan működő és 

önállóan működő költségvetési intézmények 

  
 

címrenden belül alcímet a Polgármesteri 
atal vonatkozásában

lentik, melyek előirányzatait a 4/a. számú 
elléklet határozza meg.
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 a felhalmozási kiadásokat 

címenként és feladatonként az 5. számú 
melléklet határozza meg. 

 

est XXI. Kerület Csepel Önkor-

e
s

 
(6) A

m
t lléklet 
tartalmazza. 

(7) B
m
s
d ú 
melléklet, az önként vállalt feladatainak 
bemutatását, az európai uniós támogatással 
megvalósuló programok és projektek 

 

 
(1)A

 
Bol
     
          2.727 ezer Ft kiadás 

Cig
     
     
 
Gö
     
     
 

rmányzat 
            1.944 ezer Ft bevétel 

 
Ör
    
            1.257 ezer Ft kiadás 

 
 
 
 
 

 

 
2. § 

 
A R. 4.§ (1) helyében a következő rendelkezés 

 
  „A helyi kisebbségi önkormányzatok  
költségvetési bevételi és kiadási 
előirányzatai összesen 16.095 ezer Ft a 4/b. 

ámú melléklet szerint. 
 

ányzat 
            2.828 ezer Ft bevétel 
          2.828 ezer Ft kiadás 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
            1.529ezer Ft bevétel 
          1.529 ezer Ft kiadás 

ányzat 
evétel 

            5.074 ezer Ft kiadás 
 
Német Kisebbségi Önkormányzat 
            1.991 ezer Ft bevétel 

iadás 

rmény Kisebbségi Önkormányzat 
            1.275 ezer Ft bevétel 
            1.275 ezer Ft kiadás 

(4) A felújítási és

(5) Budap
mányzata várható bevételi és kiadási 
lőirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. 
zámú melléklet mutatja be. 

 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor-
ányzata 3 éves – gördülő költségvetési 

ervét – a 9/a. és a 9/b. számú me

 

 

  
udapest XXI. Kerület Csepel Önkor-
ányzata hitelállományának alakulását a 12. 

zámú melléklet, a többéves kihatással járó 
öntések számszerűsítését a 13. szám

bevételeit és kiadásait és a 2009. évben 
nyújtott közvetett támogatásokat – 
tájékoztató jelleggel - a 15. számú, 16. 
számú és a 17. számú melléklet részletezi. 

4. § 

 helyi kisebbségi önkormányzatok  
költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai 
összesen 15.640 ezer Ft a 4/b. számú 
melléklet szerint. 

gár Kisebbségi Önkormányzat 
       2.727 ezer Ft bevétel 

 
 

lép:
   

sz

Bolgár Kisebbségi Önkorm

  
 

ány Kisebbségi Önkormányzat 
       1.507 ezer Ft bevétel 
       1.507 ezer Ft kiadás 

rög Kisebbségi Önkormányzat 
       4.891 ezer Ft bevétel 
       4.891 ezer Ft kiadás 

  
 
Görög Kisebbségi Önkorm
            5.074 ezer Ft b

Német Kisebbségi Önko

            1.944 ezer Ft kiadás 

mény Kisebbségi Önkormányzat 
        1.257 ezer Ft bevétel 

            1.991 ezer Ft k
 
Ö
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án Kisebbségi Önkormányzat 

      1.865 eFt bevétel 
RRom

     

 
Rus
     
          1.449 eFt kiadás 

omán Kisebbségi Önkormányzat 
           1.911 eFt bevétel 
         1.911 eFt kiadás 

uszin Kisebbségi Önkormányzat 
            1.487 eFt bevétel 
          1.487 eFt kiadás 

 
(2) 

ú melléklet mutatja be. 

 
 

 
Bu

 

 
(1) si 

főösszegből a tárgyévi céltartalék 2.065.934 
ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú 
melléklet I. pontja tartalmazza. 

3. § 
 

) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási 
főösszegből a tárgyévi céltartalék 1.478.563 

I. pontja tartalmazza.” 

(2)

 számú melléklet II. pontja 
tartalmaz. 

(2)

tályát veszti.  

el Önkormányzata 

etési intéz-
esteri Hivatalnak a 

yaikat a rendelet 1., 
ellékleteiben 
apján kell 

) Az önállóan működő és gazdálkodó 

           1.865 eFt kiadás 

zin Kisebbségi Önkormányzat 
       1.449 eFt bevétel 

 
R

  

 

  

  
 

Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási 
előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató 
jelleggel a 11. szám

 

 
 

III. fejezet 

dapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
költségvetési 

tartalék előirányzatai 

5. § 

A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadá

 
 
 

(1

 

eFt. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet 

 
 A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási 

főösszegből az általános tartalék 1.372 ezer 
Ft, melyet a 2/a.

 

 
 A R. 5. § (2) bekezdése hatályát veszti.  

 
(3) A R. 5. § (3) bekezdése ha  
  
  

IV. fejezet 
 

Budapest XXI. Kerület Csep
2009. évi költségvetésének végrehajtási 

szabályai 
 

6. § 

 

  
(1) Az önkormányzati költségv

ményeknek és a Polgárm
költségvetési alapokmán
2., 3. és 4. számú m
meghatározott összegek al
elkészíteniük. 
 

(2
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költségvetési intézmény elemi költségvetése 
gában saját, valamint a 

n működő költségvetési 
intézmények előirányzatait. 

t felhatalmazza az 
ségvetési intézmények 

vezetőit és a Polgármesteri Hivatal 

 
) Az önkormányzati költségvetési 

intézményeknél és a Polgármesteri 
Hivatalnál a t telek elmaradása 
nem vonja automatikusan maga után a 

kiadási elő mennyiben a 
tervezett k be, nem 
teljesíthetők. 

  
) Figyelemmel a költségvetési hiány 

c
k
f

(1) A
i k és a Polgármesteri Hivatal 
pénzmaradványát - ezen belül a személyi 

- a 
Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-
testület dönt az önkormányzati szabad 
maradvány fel

 

elszám

a) végleges feladatelmaradás miatti 
összeg, 

m kapcsolódik a személyi 

 

együttesen foglalja ma
hozzárendelt önállóa

 
(3) A Képviselő-testüle

önkormányzati költ

vonatkozásában a polgármestert a 
költségvetésben előírt bevételek beszedésére 
és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

 
(4

ervezett bevé

költségvetési támogatás növekedését. A 
irányzatok, a

bevételek nem folyna

 

(5
nagyságára az év közben realizálódó - nem 
éljellegű - önkormányzati többletbevételt 
izárólag a forráshiány csökkentésére kell 
ordítani. 

 

  
7. § 

 
z önkormányzati költségvetési 

ntézménye

juttatásokra fordítható maradványt 

osztásáról.  

 

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények 
é nya s a Polgármesteri Hivatal pénzmaradvá

olása során 
 

b) a meghatározott célra rendelkezésre 
bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés 
nélküli összegek maradványa, 

c) a munkaadókat terhelő járulékok 
támogatással fedezett, illetve arányos 
részének maradványából azon összeg, 
amely ne
juttatás előirányzatának járulékköteles 
maradványához, 
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d) a gazdálkodási szabályok meg-
sértéséből származó maradvány 

 
     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormány- 

(3) 

orm. 
rendelet 59. § (2) bekezdése szerint kell 

  
(4) 

asználhatják fel.  

érdekében az önkormányzati 
költségvetési intézmények részére 
pénzmaradványt terhelő befizetési 
kötelezettség írható elő. 

(6) 

  

 
8. § 

 

(1) 

lékl

33.,
célta
polg
szer

 

  
       zatát illeti meg. 

Az önkormányzati költségvetési intéz-
ményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a 
pénzmaradvány személyi juttatás 
maradványának felhasználásánál a 
módosított 217/1998. (XII. 30.) K

 

eljárni. 

A költségvetési intézmények a 
jogszabályban szabályozott felülvizsgálat 
után jóváhagyott előző évi pénz-
maradványaikat és vállalkozási eredmé-
nyeiket kizárólag a Képviselő-testület 
döntése után h

 

  
(5) A normatív állami hozzájárulások,  

felhasználási kötöttséggel járó állami 
támogatások 2008. évi elszámolásához 
kapcsolódó befizetési kötelezettség 
teljesítése 

 

  
Az önkormányzat a 2008. évi gaz-

dálkodásából származó pénzmaradvány 
felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni 
szabad maradványát a 2009. évi költségvetés 
hiányának finanszírozására kell fordítani. 

 

 
A tartalékok felhasználásának szabályai 

 
A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási  
kötelezettség mellett az 5. § (1) bekez- 
désében meghatározott, a 2/a. számú mel- 

etben, I. pontban 1-34. sorszámon rész-
letezett előirányzatok tekintetében a 2., 5., 
6., 9., 21., 23., 24., 25., 27., 30., 31., 32., 

 34. sorszámok kivételével, a tervezett 
rtalékok feletti rendelkezési jogot a 
ármesterre ruházza át az alábbiak 
int: 

 
a) Az 1. sorszám alatt az önkormányzati 
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pá eire, a 
pályázatokhoz szükséges önrészhez és a 

kre, a céltartalék 

rmester dönt az előkészítési 
költségek és az önrész jóváhagyásáról. A 

t összeg 
felhasználása polgármesteri engedéllyel 

 

 
 

d) A 7. sorszám alatt a rendkívüli 

 

 

e) A 10/a. sorszám alatt a közoktatási 
a 
-

nálással biztosított központi költség-
vetési támogatá izetése - folya-matos 

 

 

kedést követően van lehetőség. 

lyázatok előkészítésének költség

benyújtott pályázathoz vállalt 
kötelezettsége
igénylésére és felhasználására az önállóan 
gazdálkodó intézmény - az ágazat 
vezetője egyetértésével - a polgármester 
hozzájárulásával jogosult. A pályázat 
benyújtását megelőzően - a Polgármesteri 
Hivatal felülvizsgálata alapján - a 
polgá

pályázatokhoz utólagosan előkészítési 
költség és önrész igénybevételére nincs 
lehetőség. 

 
b) A 3. sorszám alatt az ifjúsági feladatok 

támogatására előirányzot

történhet. 
 
c) A 4. sorszám alatt a 2009. évi európai 

parlamenti, időközi választás és 
népszavazás kiadásainak felhaszná-lására 
- a jegyző javaslata alapján - a 
polgármester engedélyével kerülhet sor. 

 

közfeladatok kiadásaira előirányzott 
összeg felhasználására – a polgármester 
által rendkívülinek ítélt események 
alapján – polgármesteri intézkedést 
követően van lehetőség. 

feladatokra és a 10/b. sorszám alatt 
szociális feladatokra kötött felhasz

s kif
igénylés, valamint a Magyar 
Államkincstár Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatósága  intézkedése 
alapján - polgármesteri engedéllyel 
történhet.  

 
f)  A 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20.  

sorszám alatti előirányzatok fel-
használására - az oktatási ágazatvezető 
javaslata alapján - a polgármesteri 
intéz

 

 
g) A 17., 22. sorszám alatti polgármesteri  
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hatáskörű jutalom előirányzatok 
felhasználása polgármesteri döntés 
alapján történhet.  

) A 26. sorszám alatt tervezett 
előirányzatok igénybevételét a 
központilag előírt felmérések és a 
tényleges felhasználások bemutatása 
alapján – a felügyeletet ellátó 
alpolgármester, jegyző jóváhagyásával 
– polgármester engedélyezi. 

 A 28., 2

 
 

h  

  
h) 9. sorszám alatti pályázatok 

előirányzatai felhasználásáról az 

 

 

(2) A 23. sorszám alatti előirányzat 
lhasználásáról - a pályázat lebonyolítását 

B
te

 

  
(3) A il 

szervezetek pályázatára előirányzott összeg 
f
és 
en

 

  
(4) Az
      me céltartalék  

 alatti Lakásépítési          

       6.
          
       9.

      21

       24
z kialakítása, tanulmányterv 

       25. sorszám alatti 2 % önkormányzati 

       27. 
fe

       30. 
É

       31. sorszám alatti Vis maior keret, 
       
       33. 

alpolgármester javaslata alapján a 
polgármester dönt. 

fe
követően - a Szociális és Egészségügyi 

izottság javaslata alapján a Képviselő-
stület dönt. 

Képviselő-testület a 2. sorszám alatt a civ

elhasználását az önkormányzat Szervezeti 
Működési Szabályzata szerint 

gedélyezi. 

 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú 
llékletben meghatározott 

 

5. sorszám
   céltartalék, 

 sorszám alatti Nem szociális bérlakások 
elkülönített számláinak tartaléka, 
 sorszám alatti Holocaust évforduló 
kiadásai, 
. sorszám alatti Kiemelkedő eredményt 
elért sportolók és sportvezetők 
jutalmazása, 
. sorszám alatti  Vereczkei utcai 
Gondozóhá

tartalék 
sorszám alatti Északi bevétel kamatának 
lhalmozás célú kerete, 
sorszám alatti Felhalmozási céltartalék 
szaki bevételből, 

32. sorszám alatti Parkolási keret, 
sorszám alatti Infrastruktúra keret, 
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       34. 
nyzat) 

őirányzata vonatkozásában kizárólag a Képvi-
elő-testület dönt. 

 
(5) A K

kötel
a 2/a
sorsz
rende
át. 

(6) A
2/a. 
meg
előző ata vonatkozásában 
kizárólag a Képviselő-testület dönt. 

  
E

elő
ott hatáskörökben 

  

 
 

(1) 

k jogát, a 8. § (2), (3) és (4) és 
 a 

 
(2) A hagyott 

át  
a 

 

 
a) i intézményen belül a 

ás, 
, dologi 
 pénzbeli 
juttatása, 

s 
zatok 

 

b) lt érintően az 
i 

 az 
tot 

 

sorszám alatti Kisebbségi céltartalék 
(Lengyel Önkormá

 el
s

épviselő-testület utólagos tájékoztatási 
ezettség mellett a 5. § (2) bekezdésében, 
. számú mellékletben a II. pontban 1., 2. 
ám alatt lévő általános tartalék feletti 
lkezési jogot a polgármesterre ruházza 

 

  
z 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 

számú mellékletben a III. pont alatt 
határozott „áthúzódó kötelezettségek 
 évről” előirányz

 

 

lőirányzat-módosítási hatáskörök és 
irányzat-módosítások a polgármesterre 

átruház

 

 

9. § 

A Képviselő-testület a tartalékok 
vonatkozásában az előirányzat 
módosításána

 

(6) bekezdésében foglaltak kivételével,
polgármesterre ruházza át. 

 
 Képviselő-testület a jóvá

e közötti átcsoportosítás jog
az alábbi esetekben ruházza 
lőirányzatok 

polgármesterre: 
 

 a költségvetés
kiemelt kiadási - személyi juttat
munkaadókat terhelő járulék
kiadás, szociálpolitikai és egyéb
juttatások, ellátottak pénzbeli 
pénzeszköz átadás, felújítási é
felhalmozási kiadás - előirány
közötti átcsoportosítás, 

 
 a Polgármesteri Hivata
alcímek (szakfeladatok) között
átcsoportosítás. 

 
 
(3) Ha a központi költségvetés, vagy

elkülönített állami pénzalap pótelőirányza
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bizto ára, valamint, 
i 

ját hatáskörben előirányzat 
módosítást eszközölnek, a változtatásról a 

 
(1) z önkormányzati költségvetési 

 juttatás, 
ellátottak pénzbeli juttatása, támogatás-
értékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási 

on 

  
(2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott 

bevételi elő zataikon felüli 
többletbevételeiket a Képviselő-testület 

kaadókat terhelő 
járulékok előirányzatát megemelhetik. 

 

(3) 

lt élelmezés), az energia, a 
közüzemi kiadások előirányzatait egyéb 
d

 
(4) A 

Po
be
me
fel
az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás 
során el kell számolni. 

 
(5) Az

a k meghatározott feladatok 
végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok 
betartása mellett, önálló felelősséggel 

 

sít az önkormányzat szám
ha az önállóan gazdálkodó költségvetés
intézmények sa

polgármester a Képviselő-testületet 30 napon 
belül tájékoztatja. 

A gazdálkodás általános szabályai 
 

10. §  

A
intézmények - beleértve a Polgármesteri 
Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú 
mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, 
munkaadókat terhelő járulékok, dologi 
kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli

kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatok
belül kötelesek gazdálkodni. 

irány

egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. 
A tervezett előirányzatot meghaladó többlet-
bevételből - kizárólag a jogszabályban 
szabályozott tételekből és módon - az éves 
személyi juttatások és mun

 
A költségvetési intézmények a dologi 
kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer 
beszerzés, vásáro

 
 

ologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

költségvetési intézményeknek és a 
lgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) 
kezdésében és az 5. számú mellékletben 
ghatározott céljellegű felújítási, egyéb 
halmozási és beruházási előirányzatokkal 

 

 önkormányzati költségvetési intézmények 
öltségvetésben 

 

tartoznak. 
 

11. § 
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 Az önkormányzati, valamint intézményi 
beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, 
szolgáltatások b

 
(1)

eszerzésére a közbe-
s ott - 
2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban 
Kbt.) előírásait ke azni. 

      m
     a
     b
     c
       
 
(3) A
      V
       

) árubeszerzés esetén : 30 millió Ft 

 
(4) A
      n nuár 
    1-étől 2009. március 31-éig: 

 
) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a 

     

e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió 

 

 

 

 

zerzésről szóló - többször módosít

ll alkalm
 
(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában 

eghatározottak szerint 2009. évre: 
) árubeszerzés esetén 53.012.225,- Ft 
) építési beruházás esetén 1.325.305.627,-Ft 
) szolgáltatás megrendelése esetén 
  53.012.225,- Ft 

 

 nemzeti közbeszerzési értékhatárok a Kbt. 
I. fejezete alkalmazásában 2009. január 1- 

jétől 2009. március 31-éig: 

 

a
b) építési beruházás esetén: 90 millió Ft 
c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft 
d) szolgáltatás megrendelése esetén: 25 
    millió Ft 
e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió 
    Ft. 

z egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. 
egyedik része alkalmazásában 2009. ja

  
       a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft; 

b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft; 
c) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió 
    Ft. 

(5
nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. 
április 1-étől 2009. december 31-éig: 
  a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft; 
b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft; 
c) építési koncesszió esetén: 1000 millió Ft. 
d) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió 
    Ft. 

Ft. 
 
 
 
 

12. § 
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(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 

ítási helyére 
vonatkozó adatok megjelölésével. A 

n 
vető 60. 

é-
 Polgármesteri Hivatal  

költségvetési pénzeszközeinek felhasz-

 
megrendelésére, 

sításra,  
int 
ő-

tétel 
z (1) bekezdésben foglalt 

 
 

ott  - az 
é - 
k
Hivatal: 

a) az önkormányzati   költségvetési  

ásában 
kincstári 

 a 
 

yelembe-vételével, 
 

b) a hatvan napon túl lejárt fizetési 
kötelezettségek rendezéséhez, illetve 
keletkezésének megelőzéséhez, a havi 
esedékes támogatás terhére előrehozott 
támogatást biztosíthat úgy, hogy az 
előrehozott támogatás kizárólag a lejárt 
kötelezettségek teljesítésére kerüljön 
felhasználásra. 

 

nyújtott, nem normatív, céljellegű, 
működési és fejlesztési támogatások 
közzétételéről gondoskodni kell, a 
támogatás kedvezményezettjének, a 
támogatás céljának, összegének, a 
támogatási program megvalós

közzétételt az önkormányzat honlapjá
legkésőbb a döntés meghozatalát kö
napig meg kell valósítani.  

 
(2) Az önkormányzati költségvetési intézm

nyeknek és a

nálása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és 
azt meghaladó árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás 
vagyonértékesítésre, vagyonhaszno
vagyoni értékű jog átadására, valam
koncesszióba adásra vonatkozó szerz
déseket közzé kell tenni. A közzé
módjára a
rendelkezések az irányadók. 

 
13. § 

 
(1) A  Képviselő-testület  által  jóváhagy

vközi változásokkal módosított 
öltségvetési támogatást a Polgármesteri 

intézmények működési kiadásaira 
dekádonként, tételes igénylés alapján, a 
személyi juttatások vonatkoz
nettósítva biztosítja, a kis
finanszírozási rendnek megfelelően
szükséges pénzeszközt a 8. számú
mellékletben meghatározott havi ütem 
fig
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c)   a kisebbségi önkormányzatok részére a 
2009. évre vonatkozó megállapodásban 
meghatározottak szerint utalja.  

  
A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározottaktól eltérhet az év 
közben fellépő likviditási problémák 
alkalmával. Erről tájékoztatni kell az 
intézményeket.  

 

A 2. § (4) bekezdésében

 

(2) 

(3)  meghatározott 
pénzeszköz átadások és támogatások 

 

  
(4) T

ázási, egyéb 
felhalmozási feladatok megvalósítására csak 
konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor. 

 

  
(5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a 

gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és 

etési rendelet 1-4. számú 

beny
kere
beke
tarta
felh

 

  
(6) A kö

nem tervezett, év közben felmerülő kiadási 
szükségletek a pénzügyi fedezet meg-
t
finan

 
 
 

befekt
követelésekkel kapcsolatos szabályok 

 

 
 

 

kiutalása havonta, negyedévenként illetve 
évi egyszeri alkalommal és szerződés 
alapján történhet, a likviditási helyzettől 
függően. Az önkormányzati alapellátást 
érintő finanszírozási lemaradások esetén a 
pénzeszköz átadások és támogatások 
utalását halasztani kell. 

ekintettel a költségvetési hiány mértékére, a 
költségvetésbe tervezett - korábbi 
önkormányzati kötelezettségvállalással nem 
terhelt - fejlesztési, beruh

kiadások alakulásáról április - november  
hónapokban a Képviselő-testületet havonta 
tájékoztatni kell. A tájékoztatás a 
költségv
mellékletei és rövid szöveges értékelés 

újtásával történik. A tájékoztató 
tében kell számot adni a 8. § (5) 
zdésben meghatározott általános 
lék II./2. pontja szerinti összeg 
asználásáról. 

ltségvetés kiadási előirányzatai között  

eremtéséig ideiglenesen sem 
szírozhatók.  

 

A hitelfelvétellel és pénzügyi 
etésekkel, valamint behajthatatlan 
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14. § 
 
(1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a 

vonatkozó döntési jogát. A 

 

yzatban meghatá-
rozott mértékig - és rövidlejáratú 

 
) Az önkormányzat adósságot keletkeztető 

v
l i
b

 

  

 
Az 
szer
elsz
pénzeszközeit – a központi költségvetésből 
zármazó hozzájárulások és támogatások 

- 

- bb, államilag garantált 
értékpapír  - kizárólag  pénzintézetnél 
történő - vásárlására fordíthatja. 
 

 

)  
mérséklésére, illetve elengedésére 
 

kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan : 
 
a)  Saját hatáskörben megtartja a közép- és 

hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény 
kibocsátásra 
közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, 
kötvény kibocsátás fedezetére az önkor-
mányzati törzsvagyon, normatív állami 
hozzájárulás, állami támogatás, 
személyi jövedelemadó, valamint 
államháztartáson belül működési célra 
átvett bevételek nem használhatók. 

b)  Likviditási hitelfelvétel - a Szervezeti és 
Működési Szabál

 

munkabérhitel tekintetében a döntési 
jogot a polgármester részére biztosítja, a 
soron következő képviselő-testületi 
ülésen történő tájékoztatási kötele-
zettség mellett. 

 
(2

éves kötelezettségvállalásának (hitelfel-
ételének és járulékainak, kezességvál-
alásának) felső határa a korr gált saját  
evétel éves előirányzatának 70%-a. 

 
15. § 

önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó 
ve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési 
ámolási számlán lévő átmenetileg szabad 

 

s
kivételével – a polgármester engedélyével 

  
számlavezető vagy bármely pénzintézetnél 
betétként lekötheti, 
egy évnél rövide

 
16. § 

 
Behajthatatlan fizetési követelések(1
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a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az 

) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a 

c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt 
m
jo

  

(2) Az 
jogk
mel
  

(3) 
jogk
gya

 
 

 

  
17. § 

(1) 

 
) A Képviselő-testület a - többször módosított  

- 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében 
(továbbiakban: Rendelet) meghatározottak 
alapján a Polgármesteri Hivatal 

 

 

vásárlási támogatáshoz 

án képzési 
támogatáshoz 7.529 eFt keretösszeget, 

 
 

d)  A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú  

iskolai 
végzettség alapján járó 

 

önállóan gazdálkodási jogkörrel 
rendelkező intézmény vezetője, 

b
polgármester, 

eghaladó ügyekben a Képviselő-testület 
gosult. 

 
(1) bekezdés a) pontban meghatározott 
ör a jegyző egyidejű tájékoztatása 

lett gyakorolható. 

 

Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott 
ör a jegyző ellenjegyzése mellett 

korolható. 

Illetményalap és a juttatások 
meghatározása 

 

 
A Képviselő-testület a köztisztviselők 
illetményalapját 2009. január 1-től 42.000,- 
Ft-ban határozza meg. 

 

(2

köztisztviselői részére a 2009. évi 
költségvetésben a következő juttatásokat, 
támogatásokat biztosítja: 
a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási 

kedvezményeket a 2008. évben 
meghatározott keretek szerint, 

b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, 
lakásépítési, -
8.912 eFt keretösszeget, 

 
c) A Rendelet 9. §-a alapj

és felsőfokú végzettségű köztisztviselők 
részére egységesen 10% 

illetménykiegészítéshez 47.669 eFt 
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keretösszeget,  
 

.920 eFt keretösszeget, 
 

f)
tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) 

Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, 
észségügyi juttatásként 1.500 eFt 

 
§-a szerint a köz-

tisztviselők részére közszolgálati 

igazgatási szolgáltatási díjak 
50%-át, 

 
h) A Rendelet 16. §-a szerint a 

közszo k díjazásához 
1.980 eFt keretösszeget,  

 
i) A Rendelet 17. §- a alapján a 

 
j) A Rendelet 18. §-a alapján a  

 

(1)  ellátásának egyes 

tisz
törv 18. § (2) 
bekezdése alapján a 2009. évi költségvetés 

köl

 

 
 

 

 
  
(1) A Képviselő-testület az adók hatékony 

beszedésének elősegítésére érdekeltségi 
j
évi C
ában

 

 

(2) Az 
össz ap forrása a feltárt és 

 

e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális 
támogatáshoz 2

  A Rendelet 14. §-ában meghatározottak 
szerint, 

eg
keretösszeget, 

g) A Rendelet 15. 

elismerésekre 29.238 eFt keretösszeget, 
valamint a hatósági eljárásokért 
beszedett 

lgálati elismerése

nyugállományú köztisztviselők támoga-
tásához 2.000 eFt keretösszeget, 

polgármester jutalmazására 1.827 eFt 
keretösszeget. 
 
 

18. § 
 

A polgármesteri tisztség
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

teletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
ény (továbbiakban: Törvény) 

a polgármester és az alpolgármesterek 
tségtérítésére 4.183 eFt-ot tartalmaz. 

19. § 

uttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. 
. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-

 szabályozottak szerint. 

adók beszedésével és végrehajtásával 
efüggő jutalékal
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beszedett adóhiány, valamint a beszedett 
a
halad  
%-át. 

 
(3) Az 

félév
60 n
ában köztisztviselők részére. 

  
  

A költ
k
t

 

  
 

  
1) A Kép ódosított 

2
be
imma  
kétévenkénti leltározását engedélyezi.
 

 

dótartozás. A jutalékalap mértéke nem 
hatja meg a tényleges adóbevételek 10

adójutalékot évente két alkalommal, a 
es adó-befizetési határidő leteltét követő 
ap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45 §-
 meghatározott 

 
ségvetéshez és a zárszámadáshoz 
apcsolódó rendelkezések és 
ájékoztatási kötelezettségek 

 
20. § 

viselő-testület a többször m
49/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) 
kezdése alapján a Polgármesteri Hivatal 

teriális javainak és tárgyi eszközeinek

2) Az
többször módosított 249/2000. (XII. 24.) 
Korm § (7) bekezdése alapján 
évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat 
leltározni. 

 

 

el
sz

 

öltségvetési mérlegét, elkülönítetten a 
isebbségi önkor atok mérlegeit. 

 
 

 

 

 önkormányzati költségvetési intézmények a 

. rendelet 39. 

 
(3) A polgármester köteles benyújtani a 

Képviselő-testület részére a költségvetés  
őterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, 
öveges indoklással az alábbiakat: 
a) Az önkormányzat összes bevételét, 
kiadását, előirányzat felhasználási tervét. 

b) Az önkormányzat összevont 
k
k mányz

 
c) A több éves kihatással járó döntések 
számszerűsítését, évenkénti bontásban és 
összesítve. 

d) A közvetett támogatásokat (pl.
adóelengedéseket, adókedvezményeket, 
egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) 
tartalmazó kimutatást. 
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e) Az európai uniós támogatással 
megvalósuló feladatok bevételeinek és 
kiadásainak bemutatása. 

 
a) Az önkormányzat összes bevételét, 
kiadását, pénzeszközök változását. 

 

b) evont 
kö a 
kisebbségi önkormá érlegeit. 
c) Az önkormányzat adósság állományát 
lejárat, eszközök ők 

ó kimutatást. 

  
  

 

21. §  
 
A po
a költségvetési rendelet módosítását a biztosított 

ótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, 
e legalább: 

 
- a

i
 

a 2009. június 1. - 2009. október 31. közötti 
i

 
(4) A polgármester köteles benyújtani a 

Képviselő-testület részére a zárszámadás 
előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, 
szöveges indokolással az alábbiakat: 

 
 Az önkormányzat össz
ltségvetési mérlegét, elkülönítetten 

nyzatok m

, bel- és külföldi hitelez
szerinti bontásban. 

 
d) A vagyonkimutatást. 

 
e) A többéves kihatással járó döntések 
számszerűsítését évenkénti bontásban, 
összesítve. 
 
f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelen-
gedéseket, adókedvezményeket, egyéb 
kedvezményt, árbevétel mentességet) 
tartalmaz

 
g) Az európai uniós támogatással 
megvalósuló feladatok bevételeinek és 
kiadásainak bemutatása. 

V. fejezet 
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

lgármester a Képviselő-testület elé terjeszti 
 

p
d

 2009. január 1. - 2009. május 31. közötti 
dőszakra vonatkozóan 2009. június 30-ig, 

 

- 
dőszakra vonatkozóan a 2009. decemberi 
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t
 

2009. november 1-től - 2009. december 31. 
 

  

A re
én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2009. évi 

öltségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 

4. § 
 

 R. a kihirdetés napján lép hatályba.  

 

 

 

 

T Tóth Mihály                   Dr. Szeles Gábor 
  polgármester                          jegyző     polgármester                          jegyző 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

           Ábrahámné Turner Rita 
                      irodavezető 

 
 
 

estületi ülésre, 

- 
közötti időszakra vonatkozóan 2010. március 
31-ig. 

22. § 
 

ndelet kihirdetése napján 2009. február 19- A

k
 
 

 
 
 
 

 

 

 
óth Mihály sk.           Dr. Szeles Gábor sk. 
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kolás 
 
 

1. §. (1)-(2) bekezdése a 2009. évi költségve s bevételi és kiadá
k s 

e sének bevételi és kiadási főösszegét 
módosítja.  

3. § (1)-(2) bekezdése a kiadási főösszegből a céltartalék összegének a módosítását 
határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez. Az általános tartalékkal 
kapcsolatos rendelkezést hatályon kívül helyezi.  
 
4. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg. 

 

 
Részletes indo

té si főösszegén belül 
pontosítja a költségvetési bevételek és kiadáso
kiadások összegét, tovább a hiány mértékének vá
 
2. § A kisebbségi önkormányzatok költségv

, valamint a finanszírozási bevételek é
ltozásáról rendelkezik.    

té
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