




Bevételi        
(e Ft)

Kiadási        
(e Ft)

8 554 680 8 554 680

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen
kapott támogatás összegével
- megemeli az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, költségvetési 

szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Kötelező
feladat) 4 179

- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás
(Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) 285

- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás
(Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) 3 894
- megemeli az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, költségvetési 

szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként
vállalt feladat) 281

- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás
(Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat) 281

2. Pesterzsébet fennállásának 90. évfordulójára kulturális rendezvénysorozat
megvalósítása címen kapott összeggel
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről

elkülönített Állami pénzalapoktól, Nemzeti Kulturális Alaptól, Pesterzsébet 
fennállásának 90. évfordulójára kulturális rendezvénysorozat megvalósítása
támogatás bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat) 2 000

- megemeli az önkormányzat működési tartalék, Pesterzsébet fennállásának 90.
Évfordulójára kulturális rendezvénysorozat megvalósítása kiadási előirányzatát
(Önként vállalt feladat) 2 000

3. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása címen
kapott összeggel

- megemeli az önkormányzat felhalmozási célú önkormányzati támogatások,
Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása bevételi
előirányzatot (Kötelező feladat) 8 000

- megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Új 
térfigyelő kamerák kihelyezése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) 6 299

- megemeli az önkormányzat Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező
feladat) 1 701

Módosított költségvetési főösszeg 8 569 140 8 569 140

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 4.)
önkormányzai rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű
módosítása, valamint a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás indokolja.

ÖNKORMÁNYZAT
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 26/2014. (VI. 23.) Önkormányzati rendeletével elfogadott 
összegek
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Bevételi        
(e Ft)

Kiadási        
(e Ft)

 1. Temetési segély címén
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély

(közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) -20
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás

(Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat) 20

 2. Átcsoportosítási javaslat alapján - nyári napközis tábor működtetése címen
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Nyári napközis tábor kiadási

előirányzatot (Önként vállalt feladat) -5 000
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás

(Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat) 5 000

 3. Átcsoportosítási javaslat alapján - fel nem használt előirányzat átvezetése címen

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Óvodai ágyak beszerzése
kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) -25
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Madarak fák napi verseny

(Óvoda, iskola) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) -16
- megemeli az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési

tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) 41

 4. Kötelező és önként vállalt feladat közötti rendezés címen
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Közfoglalkoztatás-pályázat 

önrésze kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) -10 662
- megemeli az önkormányzat Működési célú céltartalék, Közfoglalkoztatás-pályázat 

önrésze kiadási előirányzatot (Kötelező  feladat) 10 662

 4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Klapka u. útburkolat felújítás tervezése címen

- csökkenti az önkormányzat Beruházási célú tartalék, Beruházások és felújítások
tervezése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) -1 880

- megemeli az önkormányzat Felújítások, Utak felújítása, Klapka u. útburkolat
felújítása I ütem kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) 1 480

 - megemeli az önkormányzat Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) 400

5.  Átcsoportosítási javaslat alapján - pályaépítés szegélyének építése címen
- csökkenti az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, Magyar Labdarugó Szövetség

"Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfűves kispályák és
nagypálya építés)  kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) -1 913

- megemeli az önkormányzat Beruházások, Vagyoni értékű jogok, Zodony u. - I.
Műfüves futballpálya (111 x 72) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) 1 506
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Beruházási célú előzetesen felszámított

ÁFA kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) 407

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

2



Bevételi        
(e Ft)

Kiadási        
(e Ft)

1 887 344 3 887 344
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen

kapott támogatás összegével
 - Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 285
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 225
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 60
Módosított költségvetési főösszeg 1 887 629 3 887 629

Bevételi        
(e Ft)

Kiadási        
(e Ft)

4 456 017 4 456 017
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen

kapott támogatás összegével
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

(Kötelező feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 2 142
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 1 686
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 456
 -  Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 215
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 169
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 46
 - Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 150
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 118
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 32
 - Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 66
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 52
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 14
 - Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 136
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 107
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 29
 - Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 304
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 239
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 65
 - Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 153
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 120
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 33
 - Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 26/2014. (VI. 23.) Önkormányzati rendeletével elfogadott 
összegek

INTÉZMÉNYEK

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 26/2014. (VI. 23.) Önkormányzati rendeletével elfogadott 
összegek
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     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 147
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 116
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 31
 - Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 187
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 147
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 40
 - Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 38
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 30
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 8
 - Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 637
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 502
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 135

2. Temetési segély címén
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

(Önként vállalt feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 20
     - Személyi juttatások  kiadási előirányzatát 20

 3. Nyári napközis tábor működtetése címen
 - Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 4 000
     - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 3 150
    - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 850
 - Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)
     - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 1 000
     - Dologi kiadások kiadási előirányzatát 1 000
Módosított költségvetési főösszeg 4 465 212 4 465 212

Bevételi        
(e Ft)

Kiadási        
(e Ft)

 1. Az Intézmények saját hatáskörű módosításai alapján 
- csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot
(Kötelező feladat) -7 715
- megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye,

Egyéb működési kiadások, elvonások és befizetések kiadási előirányzatot (Kötelező
feladat) 7 715

- csökkenti a Szociális Foglalkoztató, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó  kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) -788

- megemeli a Szociális Foglalkoztató, Egyéb működési kiadások, elvonások és
befizetések kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) 788
- csökkenti a CSILI Művelődési Központ, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó  kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) -852
- megemeli a CSILI Művelődési Központ, Egyéb működési kiadások, elvonások és

befizetések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) 852
- csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó  kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) -173

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás
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- megemeli a Pesterzsébeti Múzeum, Egyéb működési kiadások, elvonások és
befizetések kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) 173
- csökkenti a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda, Munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó  kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) -696
- megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda, Egyéb működési kiadások,

elvonások és befizetések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) 696
- csökkenti a Gézengúz Óvoda,Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó  kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) -1 597
- megemeli a Gézengúz Óvoda, Egyéb működési kiadások, elvonások és befizetések

kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) 1 597
- csökkenti a Lurkóház Óvoda, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó  kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) -1 246
- megemeli a Lurkóház Óvoda, Egyéb működési kiadások, elvonások és befizetések

kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) 1 246
- csökkenti a Nyitnikék Óvoda, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó  kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) -2 378
- megemeli a Nyitnikék Óvoda, Egyéb működési kiadások, elvonások és befizetések

kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) 2 378
- csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó  kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) -1 294
- megemeli a Gyermekmosoly Óvoda, Egyéb működési kiadások, elvonások és

befizetések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) 1 294
- csökkenti a Kerekerdő Óvoda, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó  kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) -522
 - megemeli a Kerekerdő Óvoda, Egyéb működési kiadások, elvonások és befizetések 522
- csökkenti a GAMESZ, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) -4 158
- megemeli a GAMESZ, Egyéb működési kiadások, elvonások és befizetések kiadási

előirányzatot (Kötelező feladat) 4 158

Bevételi        
(e Ft)

Kiadási        
(e Ft)

1. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság - a 45/2014. (IV.22.)
sz. OKSKB határozat (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XX. Tankerületén
keresztül versenyre való kijutás költségeinek támogatása) visszavonására vonatkozó -
98/2014. (VII. 07.) sz. OKSKB elfogadott határozata alapján
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési

szervnek, Klebesberg Intézményfenntartó Központ kiadási előirányzatot (Önként
vállalt feladat) -60

- megemeli az önkormányzat Működési célú céltartalék, Oktatási és kulturális
támogatási céltartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) 60

2. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság - 76/2014. (V. 28.)
sz. OKSKB határozat (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XX. Tankerületén
keresztül hangszervásárlás támogatása) visszavonására vonatkozó - 95/2014. (VII. 07.)
sz. OKSKB elfogadott határozata alapján

- csökkenti az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások Központi
költségvetési szervnek, Klebesberg Intézményfenntartó Központ kiadási előirányzatot
(Önként vállalt feladat) -130

KIEGÉSZÍTÉSSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás
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- megemeli az önkormányzat Működési célú céltartalék, Oktatási és kulturális
támogatási céltartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) 130

3. Az sporttámogatás osztására vonatkozó elfogadott 97/2014. (VII. 07.) sz. OKSKB
határozat alapján 

- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Sporttámogatási céltartalék
kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) -120

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre,
Háztartások, G. Á.  kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) 30

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre,
Háztartások, G. Zs.  kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) 30

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre,
Háztartások, J. I. Z. kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) 30

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre,
Háztartások, J. N. M. kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) 30

4. Átcsoportosítási javaslat alapján Kossuth Lajos u. 31. A. közterületi lépcső
felújítása

- csökkenti önkormányzat Felújítások, Egyéb épületek felújítása, Intézményi udvarok
fenntartási munkái, játszószerek felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) -562
- megemeli az önkormányzat Felújítások, Különféle egyéb építmények felújítása,  Bp. 

XX. ker. Kossuth Lajos u. 31.a (hrsz:170204/93) közterületi lépcső felújítása kiadási
előirányzatát (Kötelező feladat) 562

5.  Átcsoportosítási javaslat alapján
- csökkenti az önkormányzat Beruházási célú tartalék, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti

Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves
gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás kiadási
előirányzatot (Kötelező feladat) -220 250
- csökkenti az önkormányzat Beruházási célú tartalék, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti

Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves
gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat önrész kiadási
előirányzatot (Kötelező feladat) -55 063
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése,

TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú
komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal"
pályázat kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) 216 782

- megemeli az önkormányzat Beruházások, TÉR_KÖZ pályázat ÁFA kiadási 
előirányzatát (Kötelező feladat) 58 531
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Bevételi        
(e Ft)

Kiadási        
(e Ft)

1. A Képviselő-testület 2014. július 10-i ülésén - a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
támogatására vonatkozó - elfogadott határozata alapján

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Oktatási és kulturális
támogatási céltartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) -130
 - megemeli az önkormányzat egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb 
civil szervezetek, Dévai Szent Ferenc Alapítvány kiadási előirányzatát (Önként vállalt 
feladat) 130

2. A Képviselő-testület 2014. július 10-i ülésén - a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
Központi Radiológiai Osztályára ultrahang készülék beszerzésének támogatására
vonatkozó - elfogadott határozata alapján

 - csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) -25 000

- megemeli az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások Helyi
önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) 25 000

3. A Képviselő-testület 2014. július 10-i ülésén - a Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt XX. kerületi fejlesztéseinek fizetési önrészére
vonatkozó - elfogadott határozata alapján

 - csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) -855
- megemeli az önkormányzat Beruházási célú tartalék, BKISZ csatorna fejlesztési

program kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) 855

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOVÁBBI MÓDOSÍTÓ 
JAVASLATOKKAL HAGYTA JÓVÁ AZ ALÁBBIAK SZERINT:
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Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Intézmények Nyújtott támogatás 

miatti korrekció
2014. évi bevétel 

összesen 
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft

3/2014. (II.4.) önk.rend. az 
önkormányzat 2014. évi 
költségvetésről 

8 447 820 1 820 523 4 176 490 -5 027 660 9 417 173

2014. évi 1. módosítás 
bevételei 88 185 16 862 30 553 -29 388 106 212

19/2014. (IV.28.) 2014. évi 
költségvetésről szóló rendelet 
módosítása

8 536 005 1 837 385 4 207 043 -5 057 048 9 523 385

2014. évi 3. módosítás 
bevételei 18 675 49 959 248 974 -101 682 215 926

26/2014. (VI. 23.) 2014. évi 
költségvetésről szóló rendelet 
módosítása

8 554 680 1 887 344 4 456 017 -5 158 730 9 739 311

2014. évi 4. módosítás 
bevételei 14 460 285 9 195 -9 480 14 460

28/2014. (VII. 11.) 2014. évi 
költségvetésről szóló rendelet 
módosítása

8 569 140 1 887 629 4 465 212 -5 168 210 9 753 771

Költégvetés módosítások 

Összesítő az Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításairól
(e Ft)


