
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének /2017. (V.25.) önkormányzati rendelete 

 

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei  

2016. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. 

évi 3/2016. (II. 25) önkormányzati rendelet végrehajtását: 

 

eFt-ban 

Költségvetési kiadások teljesítésének 

főösszegét 17 146 322 

Finanszírozási kiadások teljesítésének 

főösszegét 19 190 004 

Költségvetési és finanszírozási 

kiadások teljesítésének főösszegét 36 336 326 

Költségvetési bevételek teljesítésének 

főösszegét 17 863 742 

Finanszírozási bevételek teljesítésének 

főösszegét 19 729 215 

Költségvetési és finanszírozási 

bevételek teljesítésének főösszegét 37 592 957 

A többlet összegét 1 256 631 

 

határozza meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését 

az alábbiak szerint határozza meg: 

eFt-ban 

Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege  37 592 957 

Felhalmozási célú bevételek 1 686 258 

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 907 179 

Működési célú bevételek 16 177 484 

Működési célú finanszírozási bevételek 17 822 036 

Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 36 336 326 

Felhalmozási célú kiadások 4 631 126 
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   ebből:  

        - beruházási kiadások 1 796 481 

        - felújítások 394 273 

        - egyéb felhalmozási célú kiadások  2 440 372 

        - fejlesztési tartalékok 0  

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 

Működési célú kiadások  12 515 196 

  ebből:  

        - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5 095 456  

        - dologi kiadások 4 730 106 

        - ellátottak pénzbeli juttatásai 266 102 

        - egyéb működési célú kiadások 2 423 532 

        - működési tartalékok 0  

Működési célú finanszírozási kiadások 19 190 004 

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát 1 256 631 eFt 

összegben hagyja jóvá. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora 

tartalmazza. 

 

3.§ 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait 

mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel 

hagyja jóvá. 

 

Az önkormányzat bevételei 

 

4. § 

 

(1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 

1 a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa 

szerinti összegekkel hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az 

intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. 

számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel 

hagyja jóvá. 
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(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az 

intézményi bevételek tartalmát és összegét – gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet 

„Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az 

önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 

5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja 

jóvá. 

 

Az önkormányzat kiadásai 

 

5. § 

 

(1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1 a. számú 

melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti 

összegekkel hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az 

intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. 

számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel 

hagyja jóvá. 

 

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az 

intézményi kiadások tartalmát és összegét – gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet 

„Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az 

önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként 

tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint 

hagyja jóvá. 

 

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az 

önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként 

tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint 

hagyja jóvá. 

 

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az 

önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 

5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja 

jóvá. 
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6. § 

 

(1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2016. évi 

felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat 2016. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

 

Tájékoztató kimutatások 

 

7.§ 

 

 

(1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek 

és kiadásainak 2016. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.c. 

számú mellékletek tartalmazzák. 

 

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 

8. számú melléklet tartalmazza. 

 

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó 

kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett 

támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a 

stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 

szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek 

kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza. 

 

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű 

maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza. 

 

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött 

felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza. 
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(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és 

szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet 

változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Tahon Róbert 

jegyző 

Wintermantel Zsolt 

polgármester 

 

 

Záradék 

 

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. május     

. napján.  

 

 

 

        

        Dr. Tahon Róbert 

                jegyző  
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Általános indoklás 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján e rendelet – a 

jóváhagyott költségvetés szerkezetében –Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazza. 

 

Részletes indoklás 

 

Az 1.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi 3/2016. (II.25.) 

önkormányzati rendelet végrehajtásának főösszegeit tartalmazza. 

 

A 2.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi maradványát 

tartalmazza. 

 

A 3.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi teljesített 

bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen. 

 

A 4.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését tartalmazza. 

 

Az 5.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásainak teljesítését tartalmazza. 

 

A 6.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek vonatkozó előirányzat-maradványait 

tartalmazza. 

 

A 7.§ az előterjesztéssel egyidejűleg a Képviselő – testületnek benyújtandó tájékoztató 

kimutatásokat tartalmazza. 

 

 


