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Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének …/2011. (…)  rendelete 

az önkormányzat 

2011. évi költségvetéséről  szóló 5/2011. (II. 28.)  rendeletének 

módosításáról 

A  Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 

XXXVIII.  törvény  65.§-a  alapján  figyelemmel  a  Magyar  Köztársaság  2011.  évi 

költségvetéséről  szóló 2010. évi CLXIX. törvényben,  valamint  a helyi  önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 

(XII.19.) Kormányrendeletben foglaltakra, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

5/2011. (II.28.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

 
1. §

A R. 11.§ -a az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését

17.723.561,- eFt bevétellel
18.623.561,- eFt kiadással     
     900.000,- eFt hiánnyal

állapítja meg. A hiányt kedvezményes kamatozású felújítási hitellel kívánja finanszírozni.

2. §

A R. 13.§ -a az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatokat

 4.726.863,- eFt személyi jellegű juttatással
ebből: 6.479,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat

 1.218.105,- eFt munkaadókat terhelő járulékkal
ebből: 820,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat 

 6.153.656, - eFt dologi kiadással
ebből: 27.033,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat 

 2.533.521,- eFt egyéb működés célú kiadások
ebből: 3.842,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat 

      21.245,- eFt ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: 0,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat 



 3.038.489,- eFt felhalmozási kiadással
ebből: 2.244.799,- eFt felújítási kiadással

   287.262,- eFt beruházási kiadással
   505.846,- eFt egyéb felhalmozási célú kiadással 
          582,- eFt helyi kisebbségi önkormányzatok

       22.000,- eFt kölcsön nyújtással
     607.820,- eFt hitel kiadásokkal
     171.862,- eFt tartalékkal
     130.000,- eFt FV Kft által önkormányzatnak fizetendő ÁFA-val

állapítja meg , melyeket az 1/C. sz. melléklet tartalmaz.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2011. november

Dr. Bácskai János Dr. Nagy Hajnalka
    polgármester jegyző

Záradék:
A fenti rendelet 2011. december  -án kihirdetve

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Döntési javaslat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
…/2011. (….) rendeletét a 2011. évi költségvetés módosításáról.
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