
 
Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselı-testületének 
/2012. () sz. 

RENDELETE 
 

TERVEZET 
 

a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2012. évi 
összevont költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló, - többször módosított - 

9/2012. (II. 45.) sz. rendelet módosítására 
 
Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

 
1.§ 

 
A Rendelet 2. § (1) – (2) helyébe a következı szövegrész lép: 

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2012. évi 
költségvetésének: 

 
Költségvetési kiadások 
fıösszegét 

23 984 494 eFt-ban határozza meg, 

Finanszírozási kiadások 
fıösszegét 

0 eFt-ban határozza meg, 

Kiadások és finanszírozási 
mőveletek fıösszegét 

23 984 494 eFt-ban határozza meg. 

Bevételek fıösszegét 23 984 494 eFt-ban határozza meg, 
Finanszírozási bevételek 
fıösszegét 

0 eFt-ban határozza meg, 

Bevételek és finanszírozási 
mőveletek fıösszegét 

23 984 494 eFt-ban határozza meg. 

A hiány összegét 0 eFt-ban határozza meg. 

(2) A Képviselı-testület a 2012. évi költségvetés 

 eFt-ban 
Bevételek, finanszírozási célú mőveletek együttes fıösszegét 23 984 494 
a felhalmozási célú bevételt 6 451 688 
a felhalmozási célú finanszírozási mőveletek összegét 0 
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási mőveletek összegét 7 381 390 
ebbıl: 
- a beruházási kiadások összegét 1 490 563 
- a felújítások összegét 426 129 
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás (támogatások) 128 380  



- fejlesztési tartalékok 5 319 818 
- egyéb felhalmozási kiadások 16 500 
a mőködési célú bevételek és finanszírozási mőveletek összegét 17 409 171 
a mőködési célú kiadások és finanszírozási mőveletek összegét 16 603 104 
ebbıl: 
 -a személyi jellegő kiadásokat 6 344 130 
 -a munkaadókat terhelı járulékokat 1 630 194 
- dologi kiadások 5 720 433 
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 944 167  
- mőködési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások) 1 248 030  
- intézményi pénzeszköz átadás  330 245 
- mőködési tartalékok 385 835 

határozza meg. 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 

 

2. § 

A Képviselı-testület a 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási mőveletek 
fıösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. 
oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2012. évi III. mód.” oszlopai szerint 
hagyja jóvá.  

 

3. § 

A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási mőveletek közül a Képviselı-
testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (a 2. számú melléklet 1-12. sorai 
szerinti tartalommal, a „2012. évi III. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.  

 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 
 

 
4. § 

A Képviselı-testület a 2012. évi költségvetés önállóan mőködı, valamint önállóan 
mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelezı - 
elıirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. 
sora szerinti tartalommal, a „2012. évi III. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg. 

5. § 

(1) A Képviselı-testület az intézményi és önkormányzati felújítási elıirányzatokat 
célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi III. mód.” 
oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. 

 



6. § 

 A Képviselı-testület az intézményi és önkormányzati beruházási kiadásokat 
feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi III. mód.” oszlopa 
szerinti összegekben állapítja meg. 
 

7 § 
 

(1) A Képviselı-testület a mőködési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. 
oszlopa szerinti célokra, „2012. évi III. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. 

(2) A Képviselı-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. 
oszlopa szerinti célokra, „2012. évi III. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. 

 

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK 

8. § 
 

 (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. 
oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi III. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. 
 
 

9. § 
 

Jelen rendelet 2012. augusztus 31-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstıl kell 
alkalmazni. 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyzı 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 

 
 

Záradék 
 
 
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. napján.  
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyzı 


