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Tisztelt Képviselő-testület!
A többször módosított, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.)
önkormányzati rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I.

Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások
összege 69.147 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan
48.257 eFt az előirányzat növekedés.
A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére, 2014. évben
is biztosítja a központi költségvetés a bérkompenzáció összegét. Jelen módosítással a 2014. év
július-szeptember havi kifizetéseket, 11.600 eFt-ot előirányzatosítunk. Az oktatási, szociális
és kulturális költségvetési intézményeknél 9.222 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 1.756 eFtot, a Közterület-felügyeletnél 622 eFt-ot jelent a módosítás.
A 19/2014. (II.3.) Kormány rendelet rendelkezése alapján a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat besorolásuk
szerint 2014. január 1-től ágazati pótlék illeti meg. 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített
Bölcsődék és a FESZGYI) érintően, ez összesen 33.220 eFt-ot jelent a 2014. évben, mely
összeget az önkormányzat az eredeti költségvetésében már biztosított. A tényleges kifizetések
szerinti pótlékokat önkormányzatunk számlájára a Kincstár negyedévente utalja, október
hónapban 7.865 eFt folyt be, az összeggel az általános tartalékot növeljük.
2012. január 1-től 2014. december 31-ig érvényes pályázati támogatás szerint a FESZGYI
részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.656 eFt folyósítás érkezik, mellyel az
intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük.
Az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése alcímből 2.449 eFt kötött támogatásra volt
jogosult az Önkormányzat. Az összeggel az NGM felé elszámoltunk.

II.

Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

Egyes bevételi előirányzatok eredeti költségvetésben tervezett túlteljesülése, illetve tervezettől
történő elmaradása miatt az előirányzatokat rendezzük. Többlet bevételek leginkább a
közhatalmi és szolgáltatási bevételeken jelentkeznek. Környezetvédelmi bírság címén érkezett
100 e Ft-tal a 3205 Környezetvédelem sort emeljük.
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Tervezettől történő elmaradás jellemzően a helyiség értékesítés, fővárosi lakás felújítási
pályázat és gépkocsi elszállítás sorokon várható.
A gépkocsi elszállítás sort 20 millió Ft-tal szükséges csökkenteni. A tervezett bevételi
előirányzat elmaradása részben az állampolgárok közlekedési jogkövető magatartásának
javuló tendenciájának, részben pedig az intézkedések alapján beszedett díjak mértéke
változásának (a 2013. évhez képest 20 eFt-ról 17,5 eFt-ra csökkent) a következménye.
A helyiség értékesítés előirányzatát a kedvezőtlen piaci viszonyok miatt 150 millió Ft-tal
indokolt csökkenteni.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 2014. évben is gyakori

pályáztatásokkal kívántuk elérni az üresen álló helyiségek hasznosítását/értékesítését. A
Ferenc krt. 39. szám alatti ingatlant 4 alkalommal, az egyéb címen található elidegeníthető
helyiségeinket 5 alkalommal (esetenként kb. 35 - 40 db) hirdettük meg. Sajnos az utóbbi
évekhez képest, a bérbe adott helyiségek értékesítési volumene lecsökkent, mindezidáig
összesen 4 db bérbe adott helyiséget sikerült elidegeníteni és csak további 3 bérlő jelezte
bérleményére vonatkozó vételi szándékát.
118 millió Ft-tal csökkentjük a Fővárosi lakásfelújítás pályázatból visszaigényelhető
előirányzatot, mivel a Balázs B. u. 25. lakóház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást a
kiviteli tervek jelenlegi készültségi állapota, valamint az épületben még meglévő lakott
lakások száma miatt a csak 2015. évben tudjuk megindítani, így a tervezett kiadási előirányzat
2014-ben csökkenthető.
A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati és nemzetiségi választásokra a
központi költségvetés 8.550 eFt-ot biztosított. A központi pénzeszközök felhasználása és
elszámolása megtörtént.
Az intézmények összesen 39.560 eFt többletbevételt jeleztek, jellemzően pályázati pénzekkel
összefüggésben. A felhasználást a megfelelő kiadási előirányzatokra felosztottuk.
Az év végéig még várható kérelmekre tekintettel a munkáltatói kölcsön előirányzatát 2 millió
Ft-tal emeljük.
Normatív támogatásokkal összefüggésben további 3.081 eFt visszafizetési kötelezettségünk
keletkezett.
Az intézményeink részére a még céltartalékban lévő intézményvezetői jutalmak fedezetét az
intézményi gazdálkodási célok és eredmények figyelembe vételével a személyi juttatás és
járulék sorokra felosztottuk.
A Szigetszentmiklósi Önkormányzattal kötött ellátási szerződésből származó bevétel a
Ferencvárosi Egyesített Bölcsödét és Intézményeit illeti, így ezzel a költségvetési szerv
bevételi előirányzatát módosítottuk.
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A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei idei 25/50 jubileumának méltó
megünneplésének költségeire (25 éves az FMK az 50 éves épületben) 1,5 millió Ft-ot
biztosítunk.
Az önkormányzathoz nagyszámban beérkező közüzemi számlák maradéktalan és időben
történő kifizetése érdekében „az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok sor”
előirányzatának növelése indokolt, 20 millió Ft-tal.
Emelni szükséges a kényszer kiköltöztetések költségeit biztosító sort is, a még várható
végrehajtásokra, költöztetésekre tekintettel 10 millió Ft-tal.
A tankönyv támogatás költségvetési sor jelenlegi felhasználása szerint 2 millió Ft
átcsoportosítható a 3143. szociális és köznevelési feladatok sorra, melyből a KLIK
könyvtárfejlesztéssel

illetve

eszközfejlesztéssel

kapcsolatos

támogatási

kérelmeire

biztosítanánk fedezetet.
Az újonnan létrehozott Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi bizottsághoz tartozó feladatok
2014. évi ellátáshoz 3 millió Ft került biztosításra.
Az Önkormányzatunkat a kormányzati egyeztetések során képviselő, ITS szakmai
koordinátor megbízási díjára 1 millió Ft-ot biztosítunk, azonban a költségek fedezetét a BM
fele arányban támogatni fogja.
A FEV IX. Zrt. közszolgáltatási szerződésével kapcsolatos folyamatos feladatellátás
biztosítása érdekében szükséges a kompenzációs díjat megemelni 12,3 MFt + ÁFA összeggel.
A közszolgáltatási szerződés módosítására a Képviselő testület jelen előterjesztés alapján
felhatalmazza Polgármester Urat. Előbbiek oka, hogy 2014-ben a tervezettnél több kártevőmentesítés vált szükségessé, több esetben teljes házakra kiterjedően, melynek költségvonzata
előre nem volt tervezhető. Az emelést indokolja továbbá, hogy az illegális áramvételezések
épület közvilágításokat veszélyeztető, korlátozó hatásának visszaszorítására, az új biztosító
rendszerekkel megújított közvilágítás kiépítések is jelentős többletfeladatot, és ezáltal
költséget jelentettek a társaság számára. Mindezek mellett az önkormányzati ingatlanok
állapota sajnos jelentős részben igen rossz, ezért a hibaelhárítás, karbantartás kapcsán
felmerülő költségek is magasabban alakultak a tervezettnél.
A FESZOFE Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az eseti megrendelésekre
biztosított előirányzatot növeljük 5 millió Ft-tal. A közszolgáltatási szerződés módosítására a
Képviselő testület jelen előterjesztés alapján felhatalmazza Polgármester Urat.
A lakhatást segítő támogatás tervezett előirányzatát a kérelmezők magas száma miatt 2 millió
Ft-tal szükséges megemelni.
A 26/203. (XII.17.) ö.r. 41/A. § végrehajtása érdekében védőoltások beszerzési költségeire 5
millió Ft került átadásra a FESZ Kft. részére. A tárgyi keret felhasználásra került, azonban az
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igények a vártnál magasabban alakultak.. A FESZ Kft. a védőoltások folyamatos biztosítása
érdekében megelőlegezte a rendeltünkben biztosított oltások költségeit, azonban ezen
költségeit meg kell térítenünk részére. Az előirányzat 15 millió Ft-os növelése szükséges a
beérkezett kérelmek maradéktalan teljesítéshez. (Október 20. napjáig 241 gyermek részesült
védőoltásban, további beérkezett kérelmek száma pedig 157 db.)
A sport és szabadidős rendezvények költségvetési sor emelését a „Nyitott tornatermek
Ferencvárosban” program 2015. év áprilisáig történő folytatásának előkészítése, valamint
további sportrendezvények megszervezésének várható költségei indokolják.
A Ferencvárosi naptár készítésének előállítási költsége a tavalyi árakon lett tervezve, mely az
előzetes felmérések alapján nem lesz elég az idén, ezért azt emelni szükséges.
A pályázati támogatás soron további kifizetés nem várható, így 1.450 eFt átcsoportosítható a
3143. szociális és köznevelési feladatok sorra.
A rendőrkapitány kérelmére év végi rendezvények lebonyolításához a IX. kerületi
Rendőrkapitányságot az idei évben is 3 millió Ft-tal szeretnénk támogatni.
A 2014. október 12-én tartott nemzetiségi önkormányzati választás eredményeként újonnan
megalakult a Horváth Nemzetiségi Önkormányzat, a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
pedig megszűnt. Az előirányzatokat ennek megfelelően rendezzük.
A Képviselő-testület döntése alapján a „Temesvári tömb” (Viola u. 37/A, Viola u. 37/B,
Tűzoltó u. 33/A-B-C) épületeinek felújítására vonatkozó tervezési munkákat el kívánjuk
indítani, hogy az Európai Unió által 2015. évben vagy később esetlegesen kiírásra kerülő
szociális város-rehabilitációs pályázaton ezen épületekkel - a tervek birtokában és a költségek
ismeretében - részt tudjunk venni. A tervezési munkák megkezdése érdekében az
előirányzatot 20 millió Ft-tal növeljük. További 0,5 millió Ft szükséges a Bakáts tér korábban
elkészült

felújítási

terveinek

engedélyeztetésére,

melynek

pályázatok

során

való

felhasználhatósága csak így lenne maradéktalanul biztosított.
A lakás és helyiség felújítási sor előirányzatát 44,5 millió Ft-tal emeljük a GB által
jóváhagyott szolgálati és méltányossági jogcímen bérbe adandó lakások, továbbá a FESZGYI
által működtetett Aluljáró Ifjúsági Iroda Haller u. 52. szám alatti helyiségének felújítási
költségei miatt.
A 2014-es év extrém mértékű esőzései következtében jelentősen megrongálódott néhány
önkormányzati tulajdonú épület tetőszerkezete, tetőhéjazata. A közvetlen veszély elhárítása
érdekében indokolt a veszélyelhárítás költségvetési sor 12 millió Ft-tal történő emelése, hogy
a leginkább veszélyeztetett tetőszerkezetek azonnali, még a tél beállta előtti részleges
javításait elvégezhessük.
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A FŐKÉTÜSZ által kiadott kötelezések

alapján a 2014. évi kémény bélelési munkák

volumenje megnövekedett, a 4 évre szóló keretmegállapodási szerződés terhére az idei év
előirányzatát emeljük.
A Balázs B. u. 23. és Balázs B. u. 24. szám alatti épületek kiürítése még nem fejeződött be, a
bontási engedélyek még nem jogerősek. Emellett a Balázs B. u. 23. épület homlokzata védett,
a védettség megszüntetése 2015. januárjában várható. Előbbiekre tekintettel a közbeszerzési
eljárás még nem indítható meg, valamint bontási munka és erre vonatkozó számla kifizetés
2014. évben már nem várható, így az előirányzat csökkenthető.
A Képviselő-testület a 216/2014. (VI.27.) sz. határozatával döntött a VITUKIS korsós
nőszobor megvásárlásáról, annak érdekében, hogy a nagy múlttal és nemzetközi
elismertséggel rendelkező kutató intézetéből emlék maradjon a kerületben. Ezen szobor
megvásárlásnak és szállításnak költségeit is biztosítottuk.
A „József Attila lakótelep forgalom elterelés” költségvetési sor előirányzata csökkenthető,
mivel az időjárási viszonyok, valamint a helyben élő lakosság véleményének minél teljesebb
körű megismerése érdekében a Napfény utca egyirányúsításával kapcsolatos munkák
megkezdését csak 2015. évben tervezzük, így az ezzel kapcsolatos kiadások is csak ekkor
fognak realizálódni..
További kiemelt előirányzatok és költségvetési sorok közötti módosítások a háromnegyed
éves teljesítéseket figyelembe véve indokoltak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2014. november
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
1. számú Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló …./2014. (…..) önkormányzati rendeletet egy fordulóban
tárgyalja.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2014. november 27.
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Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …./2014. (…..) önkormányzati rendeletét.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Szabó József Zoltán aljegyző

2. számú Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
a) a FEV IX. Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződésben a 2.2. a)-f) pontokban foglalt
feladatokra vonatkozó közszolgáltatási díj összegét bruttó 15.621 eFt-tal megemeli,
melyet a FEV IX. Zrt. december 31-ig leszámlázhat,
b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen
határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3. számú Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
a) a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés eseti megbízási díjának
összegét bruttó 5.000 eFt-tal megemeli,
b) felhatalmazza a polgármestert a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének …./2014. (…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: a Rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az
Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetését:
16.840.840 ezer Ft költségvetési bevétellel
18.758.213 ezer Ft költségvetési kiadással
-1.917.373 ezer Ft költségvetési egyenleggel
262.051 ezer Ft működési egyenleggel
-2.179.424 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
1.336.363 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
980.882 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi
tám.nélkül)
399.872 ezer Ft finanszírozási kiadással (irányítószerv támogatás nélkül)
980.882 ezer Ft felhalmozási hiánnyal
ebből: 420.000 eFt külső finanszírozási bevétellel
560.882 eFt belső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. „
2. §
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2014. évi költségvetés kiemelt
kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:
11.470.145 ezer Ft működési költségvetéssel
3.173.991 ezer Ft személyi juttatással
ebből:
899.479 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális
hozzájárulási adóval
5.878.680 ezer Ft dologi kiadással
359.604 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
1.158.391 ezer Ft egyéb működési célú kiadások
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7.288.068 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
ebből:
1.085.093 ezer Ft beruházási célú kiadással
4.968.842 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.234.133 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással
399.872 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás
nélkül)
80.625 ezer Ft kölcsön tőke összegének törlesztéssel
319.247 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel
állapítja meg.”
3.§
(1) A Rendelet 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A sz. melléklete lép.
(2) A Rendelet 1/B sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B sz. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1/C sz. melléklete helyébe e rendelet 1/C sz. melléklete lép.
(4) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
(5) A Rendelet 3/A sz. melléklete helyébe e rendelet 3/A sz. melléklete lép.
(6) A Rendelet 3/B sz. melléklete helyébe e rendelet 3/B sz. melléklete lép.
(7) A Rendelet 3/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép.
(8) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép.
(9) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
(10) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
(11) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.
(12) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
(13) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.
(14) A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.
(15) A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.
(16) A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.
(17) A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.
(18) A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete lép.
(19) A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép.
(20) A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2014. november
dr. Szabó József Zoltán
aljegyző

dr. Bácskai János
polgármester
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének
az Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról szóló 6/2014. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2014. (….)
önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló …./2014. (…..) önkormányzati rendelet tervezetnek (továbbiakban:
Rendelet tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §
(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

1.
a.)

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A rendelet tervezet társadalmi,gazdasági, költségvetési hatásai:
A Rendelet tervezet a 2014. évi költségvetési rendelet tartalmazta
előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az
Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.
ab.) A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:
A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított
számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
ac.) A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelettervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem
keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3)
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben
foglaltak teszik indokolttá.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A Rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest
többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása
nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek biztosítottak.
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Indokolás
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2014. (…..)
önkormányzati rendelethez

Általános Indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5)
bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indokolás

1.§-hoz
A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg,
a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés
pontosabb és reálisabb tervezését segíti elő
2.§-hoz
A költségvetési rendelet módosításával az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt
előirányzat változásait mutatja be. A számok indoklását az előterjesztés tartalmazza.

3.§-hoz
A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4.§-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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