
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

J)j. számú előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
értelmében terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását. 

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével -
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 
rende letét. 

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 15. § (l) bekezdése és 16. § (l) és (2) 
bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti, valamint önállóan működő 
intézményenkénti bontás ban. 

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek 
alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként 

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a címrendet, amelyben a Kőbányai Gyermekek 
Háza Óvoda kiemelésre került a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola alól, mivel 2012. 
július l-jével önálló intézményként működik. A Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola 
Bánya utcai székhelyének megszűnése és a Kápolna tér 4. szám alá történő áthelyezése is 
átvezetésre került a címrendben. 

A 2012. évi összesített bevételi és kiadási előirányzatokat az előterjesztés 5. és 7. melléklete 
mutatja be. 

Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3-8. melléklete alapján a helyi 
önkormányzatokat megillető támogatások 2012. szeptember 30-áig bekövetkezett előirányzat
módosításait: 

l. A Tv. 3. mellékletében meghatározott a feladatmutatókhoz kötött és a normatív kötött 
felhasználású hozzájárulások összege a 2012. júliusi lemondás és pátigény 
következtében 32 952 eFt-tal emelkedett. A normatív kötött támogatások közül 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a normatív lakásfenntartási támogatás 
előirányzata a 2012. szeptember 30-ai tényadatok alapján a várható központi 
támogatás-emelkedés összegével, 42 261 eFt-tal módosult, az ápolási díjnál a 
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tényadatok alapján, valamint az ápolási díjat terhelő járulék megszűnése miatt 19 950 
eFt visszarendezés volt szükséges. 

2. A Tv. 5. mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható 
központosított előirányzatok közül a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 
l 905 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2012. év bérkompenzációjának támogatásához egyéb központi 
támogatásként 2012. június-augusztus hónapokra 67 966 eFt pótelőirányzatot kapott 
az Önkormányzat. 

Az előterjesztés 8. és 9. melléklete kiemeit jogcímenként mutatja be az önállóan működő és 
gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és telephelyeik valamennyi 
bevételi és kiadási előirányzatát 

Az előterjesztés l O. melléklete az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan 
működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását 
tartalmazza. A 343/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat a Kőbányai Aprók Háza Óvoda (Újhegy 
sétány 5-7. óvoda) részére 3 fő létszámnövekedést engedélyezett csoportbővítés miatt. A 335-
340/2012. (VII. 5.) KÖKT határozatokban döntött a Képviselő-testület az oktatási ágazat 
intézményekben dolgozók létszámáról, amelyet szintén átvezettünk a 10. mellékletben. A 
Kis-Pongrác pályázathoz a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ l fő 
gondnoki státuszt kapott és l fő átsorolása történt meg az intézményen belül erre a feladatra. 
A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola létszámát a fejlesztési tervnek megfelelőerr 
3,25 fővel emeltük, amelynek pénzügyi fedezetét a 15/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 
biztosította. 

Az előterjesztés ll. melléklete a társadalmi, és szociálpolitikai juttatások előirányzat

változásait tartalmazza. Az előterjesztés 12. és 13. melléklete pedig a működési és 
felhalmozási pénzeszközátadásokat, a támogatásértékű kiadásokat, valamint a felhalmozási 
célú kölcsönöket részletezi. 

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és 
célonként az előterjesztés 14. és a 15. melléklete tartalmazza. 

Az általános tartalékok alakulását az előterjesztés 16. melléklete, a céltartalékok alakulását a 
17. melléklet tartalmazza. 

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása az előterjesztés 
18. mellékletében történik, a 19. melléklet pedig a többéves kihatással járó feladatok 
előirányzatait követi. 

Az előirányzat-felhasználás ütemtervét az előterjesztés 20. melléklete mutatja be. 

A felhalmozási célú hitelek állományát és törlesztő részleteit a 21. melléklet tartalmazza. 

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az 
előterjesztés 22. melléklete mutatja be. 

A többéves kihatással járó feladatokat az előterjesztés 23. melléklete sorolja fel. 
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2012. III. negyedévében az alábbi - a tartalékokról szóló döntéseken kívüli - képviselő
testületi döntések átvezetésére került sor az Ör.-ben: 

350/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
az egyes szociális alapszolgáltatások megszervezéséről és forrás biztosításáról 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Örökifjak 
Idősek Klubjának (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) működtetésével (idősek nappali 
ellátása, étkeztetés biztosítása) és a demens nappali ellátás megszervezésével kapcsolatos 
feladatok ellátásával 2012. október l-jétől megbízza a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatóját. 
2. A feladatellátással kapcsolatos l. melléklet szerinti nagyértékű, valamint a feladatellátáshoz 
szükséges kisértékű tárgyi eszközöket a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
2012. október l-jével átadja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október l
jétől a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ idősellátáshoz kapcsolódó 
álláshelyeinek számát 4 fővel csökkenti, míg a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
álláshelyeinek számát 4 fővel megemeli. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 

353/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a pályázatíró Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Szerződésből eredő fizetési kötelezettség 
forrásának biztosításáról 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 14. melléklet 28. soráról (Pályázatok önrésze) bruttó 8 millió Ft-ot 
felszabadít, a 6. melléklet 3. pont 2. soráról (Polgármesteri Hivatal) bruttó l 023 OOO Ft-ot 
biztosít. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2012. november j " ,r;}tJ,, t 
Kovács Róbert jt

1 
. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... )önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1.§ 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

"1. § (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszege 17 412 278 eFt, 
b) kiadási főösszege 17 412 278 eFt. 

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: 
a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: l 5 320 272 eFt, 
b) költségvetési kiadások: 17 164 303 eFt, 
c) költségvetési hiány: l 844 031 eFt, 
d) finanszírozási bevételek: 95 OOO eFt, 
e) finanszírozási kiadások: 24 7 97 5 e Ft, 
j) finanszírozási hiány: 152 975 eFt, 
g) összes hiány: 2 092 006 eFt, 
h) a hiány belső finanszírozása: l 997 006 eFt, 
i) a hiány külső finanszírozása: 95 OOO eFt. 

(3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja 
alapján l 997 006 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétel és a (2) bekezdés i) pontja 
alapján 95 OOO eFt összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztosítja." 

2.§ 

(l) A Rendelet l. melléklete helyébe az l. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
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(ll) A Rendelet ll. melléklete helyébe a ll. melléklet lép. 
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 
(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 
(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 
(18) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 
(19) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 
(20) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

3.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második na
pon hatályát veszti. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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