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MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
 
 
Tisztelt Képviselő–testület! 
 
A 2010. évi költségvetési rendelet III. módosítása tárgyában készült előterjesztésemben 
jelentős tételt képez a 18/2010. (VII. 7.) számú rendelet alapján az újpesti oktatási 
intézményekben tanuló újpesti diákok tankönyvtámogatása.  
Sajnos néhány oktatási intézmény (Humánus Alapítványi Általános Iskola, Kozma Lajos 
Faipari Szakközépiskola, Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Szakközépiskola) csak 2010. szeptember 10-én adta le a támogatáshoz szükséges 
adatszolgáltatásokat.  
Ezért a 2010. évi költségvetési rendelet III. sz. módosítása tárgyában készült előterjesztésemet 
az alábbiak szerint kívánom kiegészíteni, mely kiegészítést kérem, tekintsenek az alapjavaslat 
részének: 
 
6. sz. melléklet:  
Főváros által fenntartott intézmények támogatása:         5.432 eFt 
841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége       699.514 eFt 
 
Alapítványok támogatása:               3.859 eFt 
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása          27.369 eFt 
 
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:                                        1.103.993 eFt 
 
7. sz. melléklet:  
Iskolakezdési támogatás:                             20.608 eFt 
Működési tartalékok összesen:              384.810 eFt 
 
Tartalékok mindösszesen:                          400.615 eFt 
 
Fentiek alapján a Rendelet-tervezet az alábbiak szerint változik: 
 
1. oldal 1. § 
 
Kiadások és finanszírozási 
műveletek főösszegét 

19.802.246 eFt-ban 

Bevételek és finanszírozási 
műveletek főösszegét 

19.802.246 eFt-ban határozza meg 

A hiány összegét                 0 eFt-ban határozza meg. 
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(2) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés 

 eFt-ban 
Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét 19.802.246 
a felhalmozási célú bevételt 1.762.401 
a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét 0 
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 2.932.991 
ebből: 
- a fejlesztési kiadások összegét 2.143.838 
- a felújítások összegét 429.990 
- fejlesztési célú pénzeszköz átadást (támogatások) 332.733 
- fejlesztési tartalékokat 15.630 
- egyéb kötelezettségek törlesztését 10.800 
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét 18.039.845 
a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 16.869.255 
ebből: 
- a személyi jellegű kiadásokat 6.444.786 
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.745.354 
- a dologi kiadásokat 6.071.496 
- az ellátottak pénzbeli juttatásait (PMH) 917.853 
- működési célú végleges pénzeszköz átadást (támogatások) 1.104.193 
- intézményi pénzeszköz átadást  200.413 
- működési tartalékokat 384.985 

határozza meg. 
 
Újpest, 2010. szeptember 10. 
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