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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
/2009. () RENDELETE 

 
(TERVEZET) 

 
 

a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi 
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló – többször módosított – 

5/2009. (II. 26.) sz. rendelet módosítására 
 

 
 
A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, 
valamint a végrehajtást szabályozó – az államháztartás működési rendjéről szóló többször 
módosított - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján készült. 
 
 

1. § 
 

A Rendelet 3. § (1) – (2) helyébe a következő szövegrész lép: 
 
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi 
költségvetésének: 
Kiadások és finanszírozási 
műveletek főösszegét 

18.928.802 eFt-ban 

Bevételek és finanszírozási 
műveletek főösszegét 

18.928.802 eFt-ban határozza meg 

A hiány összegét                 0 eFt-ban határozza meg. 

(2) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés 

 eFt-ban 
Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét 18.928.802 
a felhalmozási célú bevételt 1.685.385 
a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét 0 
a fejlesztési hitel összegét 0 
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 2.812.425 
ebből: 
- a fejlesztési kiadások összegét 1.792.237 
- a felújítások összegét 517.079 
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások) 435.594 
- fejlesztési tartalékok 0 
- egyéb kötelezettségek törlesztése 67.515 
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét 17.243.417 
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a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 16.116.377 
ebből: 
 -a személyi jellegű kiadásokat 6.390.160 
 -a munkaadókat terhelő járulékokat 2.051.932 
- dologi kiadások 5.597.808 
- az ellátottak pénzbeli juttatásait (PMH) 740.037 
- az ellátottak pénzbeli juttatásait (Intézményi) 746 
- működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások) 891,680 
- intézményi pénzeszköz átadás  161.640 
- működési tartalékok 282.374 

határozza meg. 
2. § 

 
 (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatai: 

a) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.888 eFt-ban, kiadási főösszegét 
1.888 eFt-ban  
b) Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 11.183 eFt-ban, kiadási főösszegét 
11.183 eFt-ban  
c) Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 4.137 eFt-ban, kiadási főösszegét 
4.137 eFt-ban 
d) Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.103 eFt-ban, kiadási főösszegét 
1.103 eFt-ban  
e) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3.056 eFt-ban, kiadási főösszegét 
3.056 eFt-ban  
f) Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2.824 eFt-ban, kiadási főösszegét 
2.824 eFt-ban  
g) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3.230 eFt-ban, kiadási főösszegét 
3.230 eFt-ban  
h) Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3.525 eFt-ban, kiadási főösszegét 
3.525 eFt-ban  
i) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3.560 eFt-ban, kiadási főösszegét 
3.560 eFt-ban  
j) Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2.285 eFt-ban, kiadási főösszegét 
2.285 eFt-ban  
k) Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.940 eFt-ban, kiadási főösszegét 
1.940 eFt-ban  
l) Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.629 eFt-ban, kiadási főösszegét 
1.629 eFt-ban  
állapítja meg. 

 (2) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését kisebbségi 
önkormányzatonként, a IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésétől elkülönítetten a 8. 
sz. melléklet mutatja be. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 

3. § 
A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek 

főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 2. oszlopa, 
összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2009. évi V. mód.” oszlopai szerint hagyja jóvá.  
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4. § 

A 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-
testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-7-ig) a 2. számú 
melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2009. évi V. mód.” oszlopai szerinti 
összegekben hagyja jóvá.  

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 

 
5. § 

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés önállóan működő, valamint az önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül 
kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. sz. melléklet 14-19. sorai, 
valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2009. évi V. mód.” oszlopai szerinti összegekben 
állapítja meg. 

6. § 

 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési 
jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3. sz. 
melléklet „2009. évi V. mód.” sora szerint állapítja meg. 
 

7. § 

A Képviselő-testület a 9. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként 
(alcímenként) a 4. sz. melléklet 3. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2009. évi V. mód.” 
oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. 

8. § 

 A Képviselő-testület a 10. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként 
(alcímenként) az 5. sz. melléklet 3. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2009. évi V. mód.” 
oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. 

 
9. § 

 
A Képviselő-testület az átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti 

célokra, „2009. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. 

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK 

10. § 
 

 A Képviselő-testület a 12. címen szereplő tartalékait jogcímenként (alcímenként) a 7. 
sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2009. évi V. mód.” oszlopa szerinti 
összegekben állapítja meg. 
 

11. § 
 
A Rendelet 14. § (4) helyébe a következő szövegrész lép: 

 A 2009-2010-2011. évi gördülő tervezés adatait jogcímenkénti bontásban a 12, 12/a, 
12/b. sz. mellékletek tartalmazzák. 
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12. § 
 

(1) Jelen rendelet minden rendelkezése a kihirdetése napján lép hatályba, kivéve a 
költségvetési létszámkeret, amely az alábbiak szerint hatályos: 

 
          adatok fő-ben 

Megnevezés 2009. december 28.-
tól 

Polgármesteri Hivatal 290,00 
Gazdasági Intézmény  
- Iskolák 551,50 
- Óvodák 470,75 
- Zeneiskola 50,50 
- Nevelési Tanácsadó 37,75 
- Pedagógiai Szolgáltató 11,65 
- Piac 14,00 
- Bölcsődék 209,50 
- GI Központ 72,00 
- Gimnáziumok 343,25 
Gazdasági Intézmény összesen 1760,90 
ÁMK 161,00 
Ady Endre Műv. Központ 39,00 
Szociális Foglalkoztató (csak 
közalkalmazottak) 12,00 
Szociális és Eü. Intézmény 157,00 
UGYIH 31,00 
Mindösszesen 2.450,90 

 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

Dr. Derce Tamás 
polgármester 

 
Záradék 

 
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2009. 
december……... napján. 
 
 
 
 
 

 Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

 


