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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

 Képviselő-testületének  

..../2013 (XI.26.) számú 

RENDELETE 

 a  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 

2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló – többször 

módosított - 6/2013. (II. 28.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

módosítására 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

  

 

1. § 

 

 

A Rendelet 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. 

évi költségvetésének: 

 

 

Költségvetési kiadások főösszegét 

 

23 564 074 eFt-ban 

Finanszírozási főösszegét 

 

647 eFt-ban 

Kiadások és finanszírozási 

műveletek főösszegét 

23 564 724 eFt-ban 

Bevételek főösszegét 

 

17 882 344 eFt-ban 

Finanszírozási bevételek 

főösszegét 

 

5 682 380 eFt-ban 

Bevételek és finanszírozási 

műveletek főösszegét 

23 564 724 eFt-ban 

A hiány összegét 

 

0 eFt-ban  

 

határozza meg. 
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(2)  A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

 

MEGNEVEZÉS                                                                          adatok: eFt-ban 

 

Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen: 17 308 399 

Ebből: 

Működési célú bevételek összesen:     15 219 943 

Finanszírozási műveletek:         2 088 456 

 

 

Felhalmozási célú bevételek és  

finanszírozási műveletek összesen       6 256 325 

Ebből: 

Felhalmozási célú bevételek összesen:            573 945 

Finanszírozási műveletek:         5 682 380 

          BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            23 564 724 

 

 

 

Működési célú kiadások és finanszírozási műveltek összege 14 907 950 

Ebből: 

Személyi juttatások:         3 957 517 

Munkaadókat terhelő járulékok:        1 062 027 

Dologi kiadások:           5 898 435 

Ellátottak pénzbeli juttatásai:           900 159 

Működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások):    1 776 229 

Működési célú végleges pénzeszköz átadás (intézményi):       703 546 

Működési célú tartalék:            610 037 

 

 

Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összege  8 656 774 

Ebből: 

Beruházási kiadások összege:        3 092 287 

Felújítások összege:             872 809 

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások):        748 818 

Egyéb felhalmozási kiadások:             10 000 

Fejlesztési célú tartalék:         3 932 213 

Finanszírozási műveletek:                   647 

          KIADÁSOK ÖSSZESEN:                 23 564 724 
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2. § 

 

 

A Rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat aktuális bevételeit és kiadásait mérlegszerűen 

az 1 b. számú mellékletének  7. és 15. (2013. IV. mód.) oszlopaiban rögzített 

összegekkel hagyja jóvá. 

 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 

 

 

3. § 

 

 

A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

       

A Képviselő-testület a bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti 

bontását az 1 a. számú melléklet A sorának  7. oszlopában (2013. évi IV. mód.),  

jogcímenként részletezett összegekkel hagyja jóvá. 

 

 

4. § 

 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A Képviselő-testület az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási 

műveletek közül az intézményi bevételek tartalmát önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervenként a 2. számú melléklet „2013. évi IV. mód.” 

megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá. 

 

A Rendelet 6. § új (2) bekezdéssel egészül ki: 

 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett 

pénzeszközeit az 5. b számú melléklet 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. 

évi IV. mód.” megnevezésű, 7. oszlopban rögzített összegekkel hagyja jóvá.  
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AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 

 

5. § 

A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Képviselő-testület a kiadások és finanszírozási műveletei főösszege forrásonkénti 

bontását az 1. a számú melléklet B sorának 7. oszlopában (2013. évi IV. mód.), 

jogcímenként részletezett összegekkel hagyja jóvá. 

 

6. § 

 

A Rendelet 8. § (1) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási 

műveletek közül, az intézményi kiadások tartalmát önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervenként a 2. számú melléklet „2013. évi IV. mód.” megnevezésű 

oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait a 3. 

számú melléklet, 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi IV. mód.” 

megnevezésű, 7. oszlopban rögzített összegekkel hagyja jóvá.  

 

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei beruházási előirányzatait a 

4. számú melléklet, 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi IV. mód.” 

megnevezésű, 7. oszlopban rögzített összegekkel hagyja jóvá.  

 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási 

célú átadott pénzeszközök előirányzatát a 5. a számú melléklet, 2. oszlopában 

részletezett célokra a „2013. évi IV. mód.” megnevezésű, 7. oszlopban rögzített 

összegekkel hagyja jóvá. 

 

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalék-előirányzatának összegét a 6. a 

számú melléklet, 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi IV. mód.” 

megnevezésű, 7. oszlopában rögzített összegekkel hagyja jóvá.  

 

7.§ 

A Rendelet 10. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Polgármester, a jelen rendelet hatálybalépését követő, 45 napon belül 

véleményezésre előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak, az 

önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2013. évi felújításának tervezetét, 

figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre.  A Polgármester egyúttal 
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javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére.  A Polgármester a Gazdasági és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a 

felújításokról. 

 

(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdése hatályát veszti.  

 

A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület által 

jóváhagyott szerződés alapján rendelkezésre álló likviditási hitel lehívásáról 

szükség esetén intézkedjen.” 

 

(4) A Rendelet 23. § (2) bekezdése hatályát veszti.  

 

 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével 2013. október 1. napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet 2. számú mellékletében szereplő, 2013. június 30-áig önállóan 

működő és gazdálkodó Szociális Intézmény „2013. évi IV. mód.” oszlopában 

jóváhagyott előirányzatokat – visszamenőleges hatállyal - 2013. július 01.-től 

kell alkalmazni.  

 

 

 

 

Dr. Tahon Róbert                                                                     Wintermantel Zsolt 

         jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Dr. Tahon Róbert 

 jegyző 


