
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

56/2012. (XI. 26.) 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,  valamint a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) 
pontjában 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  17 201 millió forintban
pénzforgalom nélküli bevételét

 (előző évek pénzmaradványa – belső finanszírozás)       571 millió forintban

 b) költségvetési kiadását  17 625 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) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
e) 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
f)  8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
g) 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
i) 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
j) 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete
 lép.



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

Budapest, 2012. november 22.

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.)  Korm.  rendeletnek  megfelelően  a  költségvetési 
rendeletet a Képviselő-testület módosítja.
A költségvetés  jelenlegi  módosítását  a Pestszentimre Városközpont megújulása pályázattal 
kapcsolatos  bevételi  és  kiadási  előirányzatok  rendezése,  a  Havanna  projekt,  a  Karinthy 
Gimnázium épületenergetikai korszerűsítése, az Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése, a 
Szélső u. 54-58. óvodafejlesztés, az URBACT-2 II. szakasz, a Napelem telepítése- Üllői út 
400., Napelem telepítése- Városház u. 16., az „Európa a polgárokért program” testvérhálózat 
építés, a KMOP „Iciri-Piciri” bölcsőde a peremkerületben és a TÁMOP-3.2.12 "Tudás-Vágy" 
közművelődési és közgyűjteményi  szakemberinek továbbképzése pályázatokkal kapcsolatos 
bevételek  és  kiadások  rendezése,  a  beadásra  váró  KEOP-2012-5.5.0  Épületenergetikai 
fejlesztések  pályázat  előkészítési  költségeinek biztosítása  indokolják. A módosítás  indokát 
képezi  továbbá  az  intézményi  felújításokkal  kapcsolatos  fedezetek  rendezése  a 
kötelezettségvállaló  szerv  ismeretében,  a  szociális  intézmények  2012.  szeptemberi 
átalakításával  összefüggő személyi  juttatások és  járulékainak  átcsoportosítása  a  Borostyán 
Szociális  Szolgálattól  a  Gyöngyvirág  Szociális  Szolgálathoz,  az  Önkormányzat  és  a 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között létrejött Feladatellátási szerződés alapján az 
ÁFA-  tartalom  biztosítása,  valamint  a  Humánszolgáltatási  Iroda  szociális  juttatásokkal 
összefüggő  belső  átcsoportosítási  javaslatai,  a  Gyermek  tartásdíj  megelőlegezés 
előirányzatának,  továbbá  a  pénzeszközátadások  között  a  Közalkalmazotti  temetési  segély 
előirányzatának megemelése.
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. november 22.

dr. Peitler Péter Ughy Attila 
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. november 26.

dr. Peitler Péter
jegyző


