
BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT  
/2009. () RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

(Tervezet) 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 2008. évi 
költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2008. (II. 20.) rendeletének zárszámadásáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi 
költségvetésből leutalt változásokat. 

(2) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. 
számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 
 

20.291.089 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel 
18.516.691 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel 

1.774.398 ezer Ft bevételi többlettel, valamint 
1.737.558 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány 

összeggel jóváhagyja. 

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. számú 
mellékletben, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként részletezve a 3. 
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
intézményei bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 2/a számú 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

4. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését 402.645 eFt 
főösszegben az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal célonkénti részletezését 
a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

5. § A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését 378.193 eFt 
főösszegben az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti 
részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak 
teljesítését 403.231 eFt főösszegben az 1. számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal 
részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
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7. § (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi 
helyesbített pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró 
pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények 
kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 14. számú 
melléklete tartalmazza. 

  eFt-ban 
Intézmények megnevezése Tárgyévi 

helyesbített 
pénzmaradvány 

Szociális Foglalkoztató - 5.912 
Ady - 5.090 
G. I. - 21.427 
ÁMK 2.375 
UGYIH - 9.672 
SZEI 14.059 
Összesen - 25.667 
Polgármesteri Hivatal 1.787.212 
Kerület összesen 1.761.545 

 
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 1.787.212 eFt 2008. évi helyesbített 
pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik: 
 

– Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé 
túlfinanszírozás miatt                +14.390 eFt 

– Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás  - 274.824 eFt 
– Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt - 23.987 eFt 
– A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2009. évi költségvetés módosítása 

során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre. 
 
(3) A Képviselő-testület az intézmények 2008. évi túlfinanszírozás miatti visszafizetési 
kötelezettségét az alábbiak szerint jóváhagyja. A visszafizetési kötelezettségnek 2009. június 
30-ig kell eleget tennie. 

eFt-ban 
Intézmény megnevezése Intézmény befizetési 

kötelezettsége 
Ady 67.407 
Ebből:  
2006. évi túlfinanszírozás miatt 11.095 
2007. évi túlfinanszírozás miatt 10.332 
2008. évi túlfinanszírozás miatt 7.605 
2009. évi befizetési kötelezettsége összesen 29.032 
2010. évi befizetési köt. 2006. évi túlf. miatt 12.791 
2011. évi befizetési köt. 2006. évi túlf. miatt 12.791 
2012. évi befizetési köt. 2006. évi túlf. miatt 12.793 
UGYIH 16.457 
2009. évi befizetési kötelezettsége összesen 6.785 
2010. évi befizetési kötelezettség 9.672 
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(4) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el: 
          eFt-ban 

Intézmények megnevezése Kiutalatlan 
támogatás 

Szociális Foglalkoztató 17.135 
Gazdasági Intézmény 240.820 
Karinthy ÁMK 1.970 
SZEI 14.899 
Összesen: 274.824 

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes 
egészében kiutalásra kerül az intézmény számára 2009. június 30-ig. 

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által a törvényi előírásnak megfelelően a 
támogatást folyósító minisztérium felé a 23.987 eFt normatív támogatás visszafizetését 
jóváhagyja. 
 
(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési 
rendelet I. sz. módosítása során intézkedik. A feladattal nem terhelt előirányzatok felhasználása 
a Képviselő-testület további rendelkezéséig nem történhet meg. 

8. § A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolóinak a zárszámadási rendeletben való szerepeltetését - a kisebbségi 
önkormányzatok határozatai alapján, a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően –  

 

32.315 eFt bevételi főösszeggel 
27.958 eFt kiadási főösszeggel  
15.039 eFt záró pénzösszeggel 

jóváhagyja.  

Kisebbségi önkormányzatok bankszámla maradványa: 

           eFt-ban 

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 725 

Görög Kisebbségi Önkormányzat 2.174 

Horvát Kisebbségi Önkormányzat 142 

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1.788 

Német Kisebbségi Önkormányzat 1.120 

Roma Kisebbségi Önkormányzat 165 
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Román Kisebbségi Önkormányzat 1.385 

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 920 

Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2.570 

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2.553 

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 533 

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 964 

Kisebbségi Önkormányzatok összesen 15.039 

 

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását 9. 
számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 10. számú melléklet, az Önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. sz. melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 
12. számú melléklet, a pénzeszközök változását a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja 
el. 

10. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás 
eredetben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető. 

 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

 
 
 
 

Dr. Derce Tamás 
polgármester 

 
 

Záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2009…………-án. 
 
 
 
 
 
 
          Dr. Vitáris Edit 
                jegyző 


