Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2019. (IV.25.) számú
RENDELETE
a
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2018. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2018. (II.
15.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. §
A Rendelet 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018.
évi költségvetésének:
Költségvetési kiadások főösszegét
Finanszírozási kiadások főösszegét
Költségvetési és finanszírozási kiadások
főösszegét
Költségvetési bevételek főösszegét
Finanszírozási bevételek főösszegét
Költségvetési és finanszírozási bevételek
főösszegét
A hiány összegét
határozza meg.
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28 964 204 eFt-ban
3 431 603 eFt-ban
32 395 807 eFt-ban
20 861 195 eFt-ban
11 534 612 eFt-ban
32 395 807 eFt-ban
0 eFt-ban

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak
szerint határozza meg:
eFt

Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege

32 395 807
3 596 975

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11 534 612

Működési célú bevételek

17 264 220
0

Működési célú finanszírozási bevételek
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege

32 395 807

Felhalmozási célú kiadások

12 820 625

ebből:
7 918 647

- beruházási kiadások

971 697

- felújítások
- egyéb felhalmozási célú kiadások

2 048 435

- fejlesztési tartalékok

1 881 846

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
Működési célú kiadások

0
16 143 579

ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

6 350 747

- dologi kiadások

6 117 545
403 698

- ellátottak pénzbeli juttatásai

2 644 526

- egyéb működési célú kiadások
- működési tartalékok

627 063
3 431 603

Működési célú finanszírozási kiadások
2. §
A Rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1 b.
számú mellékletének 8. és 17. „2018. V. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel
hagyja jóvá.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
3. §
A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege
forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1 a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa,
összegeit a „2018. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
4. §
A Rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselőtestület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./18. sorai szerinti tartalommal, a „2018. V. mód” oszlopai szerinti összegekben
hagyja jóvá.
A Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett
pénzeszközeit az 5.b számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2018. V.
mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
5. §
A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege
forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet F. sorának 2. oszlopa,
összegeit a „2018. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
6. §
A Rendelet 8. § (1) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)

A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a
Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a
2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, a „2018. V. mód.”
oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
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(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait
célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2018. V.
mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(3)

A Képviselő–testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú
melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2018. V. mód.” oszlopai szerinti
összegekben állapítja meg.

(4)

A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott
pénzeszközeit az 5.a számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2018. V.
mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(5)

A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa
szerinti célokra, a „2018. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1)

E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Wintermantel Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2019. április
25. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
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