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ELŐTERJESZTÉS 

Polgármester Úr részére 

 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat  

2019. évi költségvetési maradványának megállapításáról 

 

Előterjesztő:        dr. Trippon Norbert alpolgármester  

Előterjesztést készítette:    Katona-Berényiné Ferencz Krisztina  

költségvetési osztályvezető 

Előterjesztés egyeztetve:    - 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Dallos Andrea jegyző 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. 

rendeletben Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az Országgyűlés a 

koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. §-ában felhatalmazta a 

Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben a rendelet hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig 

meghosszabbítsa.  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. §-ában 

foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé kellene beterjeszteni a Budapest Főváros IV. 

Kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló, többször 

módosított, 5/2019. (II. 28.) rendelettel elfogadott 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló rendelet tervezetet.  

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 

85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint „Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 

2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé 

terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen”.  

A maradvány elfogadására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik: „(1) Az 

államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési 

maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. (2) 

Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési 

maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja 

meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.” 

 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat az Áht. rendelkezései alapján [7. § (1) bek.; 8. § (1) bek. 

b) pont] nem minősül költségvetési szervnek, a fentiek alapján a Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési maradványát a 

Képviselő-testület határozatban állapítja meg, azonban a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a polgármester jogosult meghozni az Önkormányzat 

2019. évi költségvetési maradványáról szóló határozatot. 
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Fentieket 2020. május 18. napján kért előzetes könyvvizsgálói állásfoglalás is megerősíti.  

A 2020. április 20. napján a Magyar Államkincstár részére - a KGR-K11 rendszeren keresztül - 

benyújtott 2019. éves költségvetési beszámoló 7 űrlapján kimutatásra került az Önkormányzat 

maradványa 3.954.992 eFt, amelyből 2020. évi eredeti költségvetésbe előirányzásra került 

3.483.320 eFt.  

 

Fentiek alapján kérem Polgármester urat, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat-és hatáskörében meghozott ...../2020. (V........) határozata a Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradvány megállapításáról. 

  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testület hatáskörében eljárva Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetési maradványát 3.954.992 eFt összegben határozza meg. Továbbá dönt, hogy a 2020. 

évi költségvetési rendeletben előirányzott 3.483.320 eFt feletti 471.672 eFt maradványösszeg 

felhasználásáról a 2020. évi költségvetési rendelet I. számú módosításában rendelkezik.  

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal (elfogadásra), a 2020. évi költségvetési rendelet I. sz. módosítása (a 

maradvány előirányzatosítására) 

 

Újpest, 2020. május 20. 

 

                     Dr. Trippon Norbert 

  alpolgármester 

 


