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299/4/2012. 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  

Képviselő-testületének …/2012. (….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

7/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

szóló 7/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A - Képviselőtestület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az 

Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési 

szervek együttes 2012. évi költségvetését: 

 
 

16.447.329   ezer Ft költségvetési bevétellel 

                                       17.708.297   ezer Ft költségvetési kiadással 

-1.260.968    ezer Ft költségvetési egyenleggel 

    870.000    ezer Ft finanszírozási bevétellel 

                                           628.666   ezer Ft finanszírozási kiadással 

     1.889.634      ezer Ft hiánnyal 

 

    állapítja meg.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési hiány összegéből az Önkormányzat: 

a)  1.019.634 ezer Ft összeget az előző év évek pénzmaradványának igénybevételével belső 

finanszírozással biztosítja,  

 

b)  870.000 ezer Ft összeget pedig - figyelemmel a Stabilitási tv. 10.§-ában foglaltakra - külső 

finanszírozásból, kedvezményes kamatozású fejlesztési hitellel kíván biztosítani. 
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(3) A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos hatáskör a        

- Képviselőtestület - kizárólagos hatásköre.” 

 

2. § 

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

A - Képviselőtestület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2012. évi költségvetés kiemelt 

kiadási előirányzatait: 

   

  13.439.283  ezer Ft működési költségvetéssel 

ebből: 4.490.499  ezer Ft személyi juttatással  

1.210.897 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális      

hozzájárulási adóval  

6.273.084 ezer Ft dologi kiadással  

   975.594 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal 

             23.965  ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  

       465.244 ezer Ft szociális támogatással  

 

  4.161.114  ezer Ft felhalmozási költségvetéssel 

 ebből:   2.516.737   ezer Ft felújítási kiadással 

     918.844   ezer Ft beruházási célú kiadással  

     725.533   ezer Ft egyéb felhalmozási  kiadással 

 

            84.498 ezer Ft kölcsön nyújtással 

                    628.666 ezer Ft hitel kiadásokkal 

 

        23.402  ezer Ft tartalékkal 

             ebből:    17.358 ezer Ft általános tartalékkal 

                   6.044 ezer Ft céltartalékkal 

 

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. 
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 (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 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. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Budapest, 2012. december 

 

 

dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

dr. Bácskai János 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


