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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2014. április 24. -i ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat a 2013. évi költségvetés VII. számú módosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Képviselő-testület a 6/2013. (II.28.) rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetését, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  és az ál-
lamháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján 
az alábbiak szerint javaslom módosítani. 
 

A Magyar Államkincstár 2014. február végén töltötte fel a KGR-K11 programba az ál-
lami támogatás előirányzati és teljesítési adatait. A Kincstár előirányzataival való egye-
zőséget biztosítása érdekében szükséges a 2013. évi költségvetési rendeletet módosítása.  

 
Mint azt a 2014. évi költségvetésről szóló előterjesztésemben részletesen taglaltam, az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet 2014. január 1-től törté-
nő hatályba lépésével megszűnt a kiegyenlítő, függő és átfutó kiadás, illetve bevétel, mint 
számviteli kategória, ezt követően ilyen tételeket a mérlegben nem lehet kimutatni. Az 
államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 
36/2013 (IX.13.) NGM rendelet alapján azokat a függő, átfutó bevételeket vagy függő 
átfutó kiadásokat, amelyek több év óta rendezetlenek, mert az eredetük nem ismert, vég-
leges bevételként, illetve kiadásként kell elszámolni, illetve előirányzatosítani még a 
2013. évi zárlati műveletek előtt.  
 
A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 170 229 eFt-tal nőtt. 
 
A 2013. évi költségvetési bevétel: 23 994 671 eFt 
                                           kiadás:  23 994 671 eFt 
Hiány: 0 eFt 
 

  



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1042 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * mszabolcs@ujpest.hu 
 

2

BEVÉTELEK 
 
 
 
Önkormányzatok költségvetési támogatásai - 123 380 eFt 
 
Az állami támogatások előirányzatát a Kincstárral való egyezés érdekében az alábbiak 
szerint módosítottuk: 
 
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekét-
keztetési feladatai - 53 645 eFt 
  
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felada-
tai - 19 234 eFt 
  
Egyes jövedelempótló támogatások  - 50 797 eFt 
  
Helyi önkormányzatok által felhasználható működési célú 
központosított előirányzatok -  9 955 eFt 
  
Helyi önkormányzatok által felhasználható felhalmozási célú 
központosított előirányzatok 10 251 eFt 
 

Az egyes jövedelempótló támogatások ill. köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok 
csökkenése miatti, kiadási oldalon történő megtakarítás elvonását jelen javaslatunk nem 
tartalmazza, azt a 2013. évi pénzmaradvány felosztásánál érvényesítjük. 
 
Átvett pénzeszközök - 129 294 eFt 
 
"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten 
(TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) pályázat 1 856 eFt 
  
Újpesti Vásárcsarnok 2012. évről áthúzódó befizetési kötele-
zettsége 82 940 eFt 
  
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának helyesbítése - 214 090 eFt 
 
Pénzmaradvány 214 090 eFt 
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Működési bevételek 208 813 eFt 
 
Központosított támogatás előirányzatának helyesbítése  - 13 734 eFt 

 
A bevezetőben említett, nem azonosítható függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kia-

dások elszámolása az alábbiak szerint alakultak: 
 

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS 
Működési bevételek 108 869 eFt  
Dologi kiadások  49 633 eFt 
Általános tartalék  59 236 eFt 
Összesen: 108 869 eFt 108 869 eFt 
POLGÁRMESTERI HIVATAL   
Működési bevételek 113 678 eFt  
Dologi kiadások  27 eFt 
Összesen: 113 678 eFt 27 eFt 

 
A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzata közt jelentkező 113 651 eFt 

összegét elvontuk és az önkormányzat általános tartalékába helyeztük. 
 
Összessségében a költségvetési főösszeg 170 229 eFt összegű növekedéséből 49 660 

eFt-tal az egyéb dologi kiadásokat, 120 569 eFt-tal pedig az általános tartalékot emeltük 
meg. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi javaslatomat támo-
gatni szíveskedjen.  
 
 
 
Újpest, 2014. április 14. 
 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
RENDELETI JAVASLAT 
 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt el-
fogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgár-
mesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 
6/2013. (II. 28.) rendeletet módosító …../2014. (…….) számú rendeletét. 
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel) 

 
Felelős: a Polgármester  
Határidő: az elfogadást követően azonnal 
 


