
MÓDOSÍTÓ  RENDELET

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
37/2010. (XI.23.) önkormányzati rendelettel, 25/2010. (VII.13.) önkormányzati rendelettel, módosított 

6/2010  .   (III.01.)   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 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (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 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.  (III. 10.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § a)-c) pontja, valamint az azt követő mondat helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetési

a) bevételeinek főösszegét   20.224   millió Ft-ban

b) kiadási főösszegét  24.724    millió Ft-ban

c) hiányát    4.500      millió Ft-ban 

határozza meg.

A költségvetési  hiányt  átlagosan 4.500  millió  forint  rövidlejáratú,  illetve  rulírozó  hitel 
felvételével kell finanszírozni.“

 2. § A Rendelet 1., 2., 2.2., 3., 3.1., 6.1., 6.1.a, 6.2., 6.2.a, 10., 11. sz. táblái, valamint a 
tájékoztató  jellegű   2.2.1.,  2.2.2.,   3.1.a.,  3.1.2.  sz.  táblái  helyébe  jelen  rendelet  1. 
mellékletében szereplő ugyanezen számú táblák lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 2011. március 9.-én lép hatályba.

Budapest, 2011. március 3. 
dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.

címzetes főjegyző
Ughy Attila s.k.

polgármester

Általános indokolás

Az  államháztartásról  szóló  1992.  XXXVIII.  törvény  és  az  államháztartás  működési 
rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  Kormány  rendelet  68.  §  (3)  bekezdése  szerint  a 
költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 
31-i hatállyal kell módosítani a költségvetési rendeletet.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.(III.01.) önkormányzati rendelet 
módosítását a 2010. évi utolsó költségvetés módosítás időpontja, illetve az év vége között 
bekövetkezett események indokolják. 
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Részletes indokolás

1.§-hoz: a  2010.évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz: a jelzett módosításokat a felsorolt táblázatok tartalmazzák.

3.§-hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A költségvetés módosítását az előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett 
változások, ezen belül az I-XII. havi teljesítések indokolják.

A  MÁK  Közép-Magyarországi  Regionális  Igazgatósága  Államháztartási  Iroda  felé  az 
államháztartás  információs  rendszere  szerinti  beszámolót  jelen  költségvetési  rendelet 
módosítás alapján, annak előírásai szerint kell elkészíteni.

Budapest, 2011. március 3. 
dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.

címzetes főjegyző
Ughy Attila s.k.

polgármester

A rendelet mellékletét képező táblázatok

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2011. március 08. 

dr. Váczi – Balogh Zsuzsanna
Címzetes Főjegyző
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