
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

55/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc –  Pestszentimre  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  helyi  önkormányzatok és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § 
(1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:

1.§ Az Önkormányzat  2012. évi költségvetéséről  szóló 6/2012. (III.  13.)  önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

 a) pénzforgalmi költségvetési bevételét  17 605 millió forintban
pénzforgalom nélküli bevételét

 (előző évek pénzmaradványa – belső finanszírozás)       571 millió forintban

 b) költségvetési kiadását  18 029 millió forintban

 c) költségvetési többletét                                                        147 millió forintban  

d) finanszírozási bevételét:    4 050 millió forintban

e) finanszírozási kiadását    4 197 millió forintban

f) finanszírozási hiányát:                                                          147 millió forintban  

g) hiány külső finanszírozásra szolgáló hitelfelvételét: 4 050 millió forintban

összegben állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 
a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
c) 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
d) 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
e) 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
f)  8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
g) 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
h) 14 melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.



3.§ Ez a  rendelet  a kihirdetését  követő napon lép hatályba,  és a  hatálybalépését  követő 
napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. október 24.

dr. Peitler Péter Ughy Attila
jegyző polgármester

Általános indokolás

Az  államháztartásról  szóló  2011.  CXCV.  törvény  és  az  államháztartás  törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletnek megfelelően a költségvetési 
rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

A  költségvetés  negyedik  módosításának  egyik  indokát  a  társadalom  és  szociálpolitikai 
juttatások között felmerült többletigények adják, melyek egyrészt a költségvetés tervezésekor 
még fokozatosan kivezetni tervezett méltányos ápolási díj – mint nem kötelezően ellátandó 
feladat –  további  folyósításából,  másrészt  a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatást 
igénybevevők  megnövekedett  számából  adódnak.  A  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás 
eredeti előirányzatának módosítására a munkaerő piaci folyamatok, valamint a foglalkoztatási 
ráta kedvezőtlen alakulása miatt van szükség, ezek miatt a vártnál nagyobb mértékben nőtt a 
munkanélküli ellátást,  majd a foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénybe vevők száma. 
Az intézményi  átszervezések következtében az intézmények között is felmerült továbbá az 
előirányzat átcsoportosítások szükségessége.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. elfogadott Üzleti tervéhez igazodva szükséges 
a finanszírozási összeg módosítása a forrásigény fedezetének biztosítására.
   A Térinformatikai adatbázis fejlesztésére egyrészt a lakosság magasabb szintű tájékoztatá-
sához, másrészt a kerület épített és természeti környezetével foglalkozó hivatali munkatársak, 
partnerek, építészek munkájához van szükség.
  A látvány-csapatsport támogatására kiírt, a Pestszentlőrinc –  Pestszentimre Önkormányzat 
Közművelődési és Sport Közalapítványa, mint pályázó által benyújtott TAO pályázat nyertes 
„  Nagy  élőfüves  focipálya  felújítás” megnevezésű  projektelemének  megvalósításához  az 
önrészt az Önkormányzat jelen költségvetés módosítás keretében biztosítja.
 Az Önkormányzat biztonságos működőképességének fenntartása érdekében indokolt továbbá 
az  intézményi  dologi  kiadások  várható  megtakarításainak  Általános  tartalékba  történő 
átcsoportosítása. 
A módosítás megalkotásának szükségességét az államháztartási, költségvetési szabályoknak 
való megfelelés is indokolja.

Részletes indokolás

1.§-hoz:  a 2012. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási 
főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz: a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3.§-hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban 
meg  kell  határozni  a  hatálybalépésének  napját,  amely  a  jogszabály  kihirdetését  követő 
valamely  nap lehet,  valamint  a  12.  §  (1)-(2)  bekezdése  szerint  a  módosító  rendelkezés  a 
hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást 
követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. október 24.

dr. Peitler Péter Ughy Attila
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. október 29.

dr. Peitler Péter
jegyző


