
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének

23/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § 
(1)  bekezdés  b)  pontjában,  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  tv  23.  §  (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:

1. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 08.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: rendelet)

a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
c) 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
d) 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;

lép.

2. § Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba,  és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti

Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k. Ughy Attila s.k.
jegyző polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  34.  §-ának  megfelelően  a 
költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

A rendelet  módosítását  az I-XII.  havi teljesítési  adatok,  az intézmények  dologi kiadásai 
között  tervezett,  de személyi  juttatások között  teljesült  cafeteria  elemek miatti  előirányzat 
átcsoportosítások,  illetve  a  Magyar  Államkincstár  adatmódosítási  rendelkezése  tették 
indokolttá.



Részletes indokolás

1. §-hoz: a rendelet mellékleteiről rendelkezik, tekintettel arra, hogy a jelzett módosításokat 
a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

2.  §-hoz:  a  rendelet  hatályba  lépéséről,  valamint  a  hatályát  vesztő  jogszabályhelyről 
rendelkezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban 
meg  kell  határozni  a  hatálybalépésének  napját,  amely  a  jogszabály  kihirdetését  követő 
valamely  nap lehet,  valamint  a  12.  §  (1)-(2)  bekezdése  szerint  a  módosító  rendelkezés  a 
hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást 
követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k. Ughy Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. május 4.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző


