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ELŐTERJESZTÉS 

 
 
a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri 
Hivatal 2010. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló – többször 
módosított - 5/2010. (III. 05.) sz. rendelet módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. § (1) 
szerint: 
 
„A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.” 
 
Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy 
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület december 31-i hatállyal 
dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 
 
A Magyar Államkincstár 2011. március 1-jén küldte meg a Hivatal részére az előirányzat 
egyeztető táblázatait. Annak érdekében, hogy a Kincstár előirányzataival való egyezőséget 
biztosítsuk, szükséges a 2010. évi költségvetési rendeletet módosítanunk. 
 
Sajnálattal tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi normatíva 
elszámolás miatt az Önkormányzatnak mindösszesen 65 858 eFt visszafizetési kötelezettsége 
keletkezett a Magyar Államkincstár felé, mely a 2010. évi pénzmaradványt csökkentő 
tételként jelentkezik. A szociális ágazaton belül a szociális alapszolgáltatás és bentlakásos 
szolgáltatás (Szociális és Egészségügyi Intézmény) esetén az igényelt normatíva 79 021 eFt-
tal, a bölcsődei ellátás esetén 11 520 e Ft-tal volt több, mint a ténylegesen elszámolt. Az 
oktatási ágazat pozitív egyenlege javította az elszámolás miatti befizetési kötelezettség 
összegét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és 
álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék. 
 
A 2010. évi költségvetési főösszeg bevétel: 20 084 925 eFt 
              kiadás:  20 084 925 eFt 
 
 



BEVÉTELEK 
 

TÁMOGATÁSOK 
 

          eFt-ban 

Megnevezés 

2010. évi 
eredeti 

előirányzat 
 

2010. évi V. 
mód. 

2010. évi VI. 
mód. Index % 

Normatív kötött támogatás 54 378 607 251 577 012 1 061,1 
 
A normatív kötött támogatás előirányzatát a Kincstárral való egyeztetést követően 30 240 eFt-
tal kellett csökkenteni. 
Ennek ellentételezésére – a teljesítési adatokat felülvizsgálva – a kamat kiadások előirányzatát 
is csökkentettük. 
 

KIADÁSOK 
 

Kamatkiadások 
          eFt-ban 

Megnevezés 2010. évi 
eredeti 

előirányzat 

2010. évi V. 
mód. 

2010. évi VI. 
mód. Index % 

 

Kamatkiadás Áht-n kívülre 53 700  53 700  23 460  43,69 
 

 
 
RENDELETI JAVASLAT 
 

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2010. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és 
azt elfogadja, ezzel megalkotja a – többször módosított– Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala 2010. évi 
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2010. (III. 05.) rendeletet 
módosító…../2011. (…….) számú rendeletét. 
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel) 

 
Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős Alpolgármester útján 
 
Határidő: a kihirdetést követően azonnal 
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Az előterjesztést készítette: Hudák Edina, a Költségvetési Osztály vezetője 


