Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám:94/3/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. június 21-i ülésére
Tárgy:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi
költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő:

dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

dr. Dombóvári Csaba jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

x
normatív
hatósági
egyéb

x

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezet kifüggesztéséről (I. forduló) a Képviselő-testület 2018. május
24-i ülésén döntött. Az I. forduló óta eltelt egyeztetések alapján az alábbi módosítások
szükségesek:
Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

I.

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások
összege 25.005 eFt.
Május hónapban lehetőség volt a 2018. évi normatív állami támogatás igénylésének
korrigálására. Az egyes köznevelési feladatok támogatását 3.912 eF-tal emeljük, pótigénnyel
éltünk az óvodapedagógusok elismert létszáma, az óvodaműködtetés támogatása jogcímeken.
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok előirányzatát a korrigálás miatt
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gyermekétkeztetéssel kapcsolatban nyújtottunk be.
A szociális ágazati összevont pótlék a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat
illeti meg, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük szerint. A központi költségvetés 2018.
évre is biztosítja a pótlék teljes összegét, 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és
a FESZGYI) érintően ezen a támogatási jogcímen V.-VI. hónapokra vonatkozóan 15.981 eFt
érkezett.
Tavaly bevezetésre került a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak pótléka, mely
kiegészítés az idei évben az FMK és a Pinceszínház alkalmazottait érinti. Január-április
hónapokra 1.500 eFt utólagos támogatást kaptunk.
A szociális ágazati összevont pótlékot és a kulturális pótlékot az intézmények részére az
eredeti költségvetésben már biztosítottuk, ezért a kapott támogatásokkal az általános tartalék
növelhető.
2018. évben a központi költségvetés továbbra is biztosítja a költségvetési szervek
foglalkoztatottjainak bérkompenzációját. Jelen módosításkor a IV.-V. havi kifizetéseket,
2.084 eFt-ot előirányzatosítunk. Az oktatási, szociális költségvetési intézményeknél 1.586

2

eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 443 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 55 eFt-ot jelent a
módosítás.
2016. évre vonatkozóan a Kincstár szabályszerűségi felülvizsgálatot végzett az állami
normatívák

igénybevételéről,

a

megállapítás

szerint

további 544 eFt-ra

jogosult

önkormányzatunk.
Az elvonások és befizetések előirányzatát 31 eFt-tal emeljük, a Német és a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi támogatása fel nem használt részének visszautalása
miatt.

II.

Képviselő-testületi ülésen hozott döntés

A Képviselő-testület a 166/2018. (V.24.) sz. határozatával döntött, hogy 2018. szeptember 1.
naptól az óvodákban dolgozó óvodapedagógusokat havi bruttó 45.125 Ft összegű
többletjavadalmazásban részesíti. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezet a vonatkozó 3
hónapra összesen 21.840 eFt, melyet az egyes óvodák költségvetésének megemelésével
biztosítunk.
A 185/2018. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint továbbra is biztosítjuk a BelsőPesti Tankerületi Központhoz tartozó ferencvárosi iskolák nyári táboroztatásával összefüggő
feladatokat, mint önként vállalt feladat. A FIÜK előirányzatát 9.918 eFt-tal emeljük, a
pedagógusok és táborvezetők személyi juttatásai és járulékai, illetve az étkeztetési és mosatási
költségek kifizetései miatt.
2018. szeptember 1. napjától a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatóságának engedélyezett létszámát a Képviselő-testület a 193/2018. (V.24.) sz.
határozatában 15 fő szociális munka státusszal megemelte. A kapcsolódó pénzügyi fedezet a
FESZGYI részére, 3 hónapra 19.612 eFt.

III.

Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás

Az EMMI kiegészítő gyermekvédelmi támogatás címen 13 eFt-ot utalt.
Az egyéb működési bevételek sor előirányzatát a jelenlegi teljesítés alapján 24.601 eFt-tal
lehet emelni. Többletbevétel származott a Magyar Állam és a Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata, valamint a Tartoring Ingatlanforgalmazó Kft. ellen „szerződés
érvénytelenségének megállapítása” iránti peres eljárásból. A Magyar Állam a perrel
összefüggésben keletkezett fizetési kötelezettségének eleget tett.
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A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től az „Összetartozás napja Ferencvárosban 2018. év” c.
pályázatra „a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való boldogulása, anyagi és szellemi
gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése” támogatási céllal 1.700 eFt érkezett. A
program megvalósítása a testvérvárosi költségvetési sorról történik.
Az Önkormányzat által nyújtott különféle támogatások elszámolásából adódó visszafizetési
kötelezettségekből 2.441 eFt bevételi többlet keletkezett. Legjelentősebb visszafizetés (2.330
eFt) a FESZ Kft. részéről történt. A 2017. évi védőoltások beszerzésére biztosított 4 millió Ftból a felhasznált összeg 1.670 eFt volt.
További 1.464 eFt többletbevétel a jogtalanul felvett pénzbeli ellátások, köztemetési
költségek visszatérítéseiből adódik.
2017. évben az Önkormányzat pályázatot nyert az NKA-nál, Lázár Ervin szobor
elkészíttetésére, megvalósítására. Az utolsó 350 eFt-os pályázati részletet idén kaptuk meg.
A 2018. április 8-i országgyűlési képviselő választásra biztosított központi pénzeszközök
felhasználásának és elszámolásának felülvizsgálata megtörtént, az elszámolást az NVI
jóváhagyta. Az előlegként kapott támogatás és a Polgármesteri Hivatalt megillető ténylegesen
elszámolt kiadás különbözete 2.455 eFt, melyet pótlólag az NVI átutalt. A 2.455 eFt-tal az
Országgyűlési választás sor előirányzatát emeljük, további 1.402 eFt-ot pedig a Polgármesteri
Hivatal Igazgatási kiadásiról csoportosítunk át.
3 eFt-tal kell emelni az elvonások és befizetések sort, a Roma kulturális pályázat és a
közművelődés érdekeltségnövelő pályázat fel nem használt összegének visszafizetési
kötelezettsége miatt.
Az intézmények részére intézményvezetői jutalmazás céljából 9.253 eFt személyi juttatás és
járulék összeget biztosítunk. A 9.253 eFt az év elején céltartalékba helyezett
intézményvezetői jutalmazás sorról teljesül.
Ezen kívül további 13.560 eFt-ot biztosítunk, különböző év elején nem tervezett kiadásokra,
mint

jogszabály

szerint

bevezetett

GDPR

megfelelőségének

és

alkalmazásának

többletköltségeire, kilépő dolgozó szabadságmegváltására, jubileumi jutalomra, energetikai
megtakarítási intézkedési terv készítésére, energetikai referens megbízására, pszichológiai
szolgáltatás bővítésére.
A kerületben lévő kiemelt parkok (Markusovszky park, Haller park, Csarnok tér, Kerekerdő
park, József Attila Nagyjátszótér, Madaras József emlékpark) őrzésére a nyár folyamán
közbeszerzés kiírást tervezünk, a várható idei költséggel (20 millió Ft) a Közterület-felügyelet
előirányzatát emeljük. Az őrzés nagyban hozzájárulna a rongálások megelőzéséhez, a parkok
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állagának fenntartásához, lehetőség lenne az azonnali beavatkozásra, növelve ezzel a
környező lakosság biztonságérzetét.
A Humánszolgáltatási feladatok sorról kívánjuk finanszírozni a „Ferencváros Gyerekeknek”
című kiadvány 2. nyomdai munkálatait, 2.111 eFt összegben.
A kifli, túró rudi, tej beszerzések szerződései a tanév végén lejárnak, a 2018/2019. tanévre új
szerződések megkötése szükséges. A rendelkezésre álló adatok alapján a beszerzések
költségeit tekintve emelkedés várható, emiatt a sor előirányzatát 1 millió Ft-tal emeljük.
A HPV védőoltásra 500 eFt a többletigény, mivel a jelenleg forgalomban lévő oltóanyag
megszűnik és egy nagyobb védettséget biztosító oltóanyag kerül majd forgalomba, aminek
várhatóan magasabb lesz a beszerzési ára.
A Diáksport sorról 1 millió Ft-ot csoportosítunk át az óvodai sport tevékenység támogatására,
képességfejlesztő eszközök beszerzését kívánjuk támogatni.
Lakossági tájékoztatási felületek fejlesztése miatt a Városmarketing sor előirányzatát 10
millió Ft-tal emeljük.
A lakóház felújítási pályázatra jelentkező társasházak és szövetkezetek magas száma, illetve
az általuk igényelt magas összeg miatt a meglévő 180 millió Ft-on felül újabb 50 millió Ft-ot
biztosítunk felújítások, korszerűsítések támogatására. A támogatás azon társasházak és
szövetkezeti lakóházak részére nyújtható, melyek 15 évnél régebben épültek és hagyományos
vagy iparosított technológiával készültek.
A József Attila lakótelepen, az Ifjúmunkás utca és a Pöttyös utca kereszteződésben
térrehabilitációval összefüggő munkák, burkolatjavítások keretében minta kereszteződést
kívánunk kialakítani. A forgalomcsillapítással, utcaburkolat cserével, kopóréteg cserével, zöld
felület kialakítással kapcsolatos munkák becsült költsége 100 millió Ft.
A leromlott állapotú Haller park, mint kiemelt jelentőségű közterület felújítása várhatóan 300
millió Ft. A tervezett munkálatok az alábbiak: játszótér megújítás, térfigyelő kamerahálózat
telepítése, közvilágítási rendszer fejlesztése, köztéri nyilvános akadálymentesített illemhely
telepítése, környezetrendezés.
A játszóterek, műfüves és sportpályák, fitnesz eszközök, zöldfelületek felújítása sort 45 millió
Ft-tal emeljük. Ezen belül tervezzük megvalósítani a Mihálkovics játszótér, a Tinódi park és a
Vajda László park felújítását. Az elvégzendő munkák keretében területrendezésre,
játszóeszközök felújítására, padok, kerítések, burkolatok felújítására, felszíni vízelvezetés
rendezésére, berendezési tárgyak kihelyezésére kerülne sor.
A kerület által kezelt és üzemeltetett, elhasználódott, közúthálózat felújítására, kopóréteg
cseréjére - a rendszeres karbantartási úthálózati munkákra biztosított kiadáson felül - 100
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millió Ft-ot tervezünk. A felújításra javasolt utcák egy része még kockakő burkolattal
rendelkezik, melynek állapota balesetveszélyes, a biztonságos közlekedést veszélyezteti.
8 millió Ft-ért a Ráday utcai bölcsődében és az Epres óvodában műfüvesítést tervezünk
megvalósítani, ezen összeggel az óvodák, oktatási, szociális, és kulturális intézmények
felújítása sort emeljük.
5 millió Ft-ból napvitorlákat szerzünk be 5 helyszínre (Markusovszky park, Kerekerdő park,
Tinódi park, Kis Zombori játszótér, Csarnok téri kisjátszótér).
A Markusovszky parkba kültéri fitnesz eszközöket telepítünk 8 millió Ft-ért.
Közösségi terek kialakítására, eszközök beszerzésére 45 millió Ft-ot tervezünk. Ezen belül
kívánjuk megvalósítani a Ferenc tér, a Vágóhíd u. 31-33. játszótér, a Tűzliliom park
átalakítását. A kapcsolódó munkák területrendezésekre, védőburkolatok kiépítésére, kerítés,
hinta telepítésére, mini műfüves bekerített focipálya kialakítására, „kutyabarát játszótér”
kialakítására, növényfelületek cseréjére vonatkoznak.
További előirányzat módosításként kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat hajtunk
végre.
A költségvetés módosítás első fordulójában céltartalékba helyezett összegből 691 millió Ft-ot
szabadítunk fel, az ezen felül szükséges fedezetet az általános tartalék biztosítja.
A fentiek alapján a kifüggesztett rendelet-tervezethez a módosítások figyelembe vételét
kérem.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (II.20.) rendelet módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 1. és
2. §-át az alábbi szöveggel fogadja el:
„1. §
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: a Rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az
Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetését:
16.545.022 ezer Ft költségvetési bevétellel
22.780.509 ezer Ft költségvetési kiadással
-6.235.487 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-2.166.818 ezer Ft működési egyenleggel
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-4.068.669 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
5.583.021 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
2.044.400 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)
2.744.866 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)
-6.235.487 ezer Ft költségvetési hiánnyal
6.327.887 ezer Ft belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétel),
2.000.000 ezer Ft belső finanszírozási bevétellel (belföldi értékpapír bevételeivel),
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
2.044.400 ezer Ft működési finanszírozási kiadás (irányítószervi tám.nélkül)
állapítja meg. „
2. §
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2018. évi költségvetés
kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:
15.217.077ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:

4.213.634 ezer Ft személyi juttatással
949.544 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális
hozzájárulási adóval
6.285.334 ezer Ft dologi kiadással
214.016 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
3.554.549 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

7.563.432 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
ebből:

1.803.316 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.815.992 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.944.124 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás
nélkül)
48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
2.044.400 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószervi tám. nélkül)
44.400 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel
2.000.000 ezer Ft belföldi értékpapír kiadásával
állapítja meg.”
Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 6/2018. (II.20.) rendelet módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének
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1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 számú
mellékleteiként, jelen módosító javaslat 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 számú mellékleteit fogadja el.
A módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet szövegét az 1. számú
melléklet, módosított mellékleteit pedig 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 számú mellékletei tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló

6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018 (….)

önkormányzati rendeletet a jelen módosító javaslatban foglaltak szerint alkossa meg.

Budapest, 2018. június

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy megalkotja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2018. (…..) önkormányzati rendeletet.
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző
Határidő: kihirdetésre 15 nap

1.sz. Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
a) a FEV IX. Zrt.-vel kötött támogatási szerződés 2018. évre meghatározott összegét
6.600 eFt-tal megemeli,
b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződésben a
fizetési ütemezés meghatározására, egyúttal jelen határozat a) pontjának megfelelő
tartalmú módosításának megkötésére.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2018. július 10.
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2.sz. Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
a) FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés eseti megrendelés 2018. évre
meghatározott összegét 10.000 eFt-tal megemeli,
b) felhatalmazza a polgármestert a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2018. július 10.
Mellékletek: 1.sz. 1/A,1/B,1/C,2,3/A,3/B,3/C,3/D,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. számú
mellékletek

9

1.sz. melléklet
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének …./2018. (…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (II.20.) 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 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.
(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: a Rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az
Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetését:
16.545.022 ezer Ft költségvetési bevétellel
22.780.509 ezer Ft költségvetési kiadással
-6.235.487 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-2.166.818 ezer Ft működési egyenleggel
-4.068.669 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
5.583.021 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
2.044.400 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)
2.744.866 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)
-6.235.487 ezer Ft költségvetési hiánnyal
6.327.887 ezer Ft belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétel),
2.000.000 ezer Ft belső finanszírozási bevétellel (belföldi értékpapír bevételeivel),
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
2.044.400 ezer Ft működési finanszírozási kiadás (irányítószervi tám.nélkül)
állapítja meg. „
2. §
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2018. évi költségvetés
kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:
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15.217.077ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:

4.213.634 ezer Ft személyi juttatással
949.544 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális
hozzájárulási adóval
6.285.334 ezer Ft dologi kiadással
214.016 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
3.554.549 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

7.563.432 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
ebből:

1.803.316 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.815.992 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.944.124 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás
nélkül)
48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
2.044.400 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószervi tám. nélkül)
44.400 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel
2.000.000 ezer Ft belföldi értékpapír kiadásával
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.
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(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.
(21) A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép.
(22) A Rendelet 17. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2018. június

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester
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