
BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT  

/2013. (IV. .) RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 

9/2012. (II. 24.) sz. 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 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. 

számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 

 

20 039 615  ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel 

17 062 407  ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel 

2 977 208  ezer Ft bevételi többlettel, valamint 

3 037 949  ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel 

jóváhagyja. 

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és 

gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 

2.a.1., 2.a.2., 2.a.3.,  2.a.4.,  2.a.5., 2.b., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 

jóváhagyja. 

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 

3. számú melléklet szerint, a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését a 4. számú 

melléklet, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak 

szerint elfogadja. 

5. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését a 4. számú 

melléklet, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak 

szerint elfogadja. 

6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak 

teljesítését a 6. számú melléklet, valamint az Önkormányzat tartalékainak célonkénti 

részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
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7. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 

tárgyévi módosított pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró 

pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények és az 

Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 

14. számú melléklete tartalmazza. 

          eFt-ban 

Intézmények megnevezése 
Tárgyévi módosított 

pénzmaradvány 

Szociális Foglalkoztató 8 177  

Szociális Intézmény 8 644  

Gazdasági Intézmény 980 290  

Újpesti Kulturális Központ 12 918  

Polgármesteri Hivatal 436 610  

Intézmények összesen 1 446 639  

Önkormányzat 1 591 310  

Kerület összesen 3 037 949 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 3 037 949 eFt 2012. évi módosított 

pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik: 

 

– Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás - 1 056 722 eFt 

– Kiutalatlan normatív támogatás  + 22 049 eFt 

– Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 191 eFt 

– Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány + 446 721 eFt 

– A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2013. évi költségvetés módosítása 

során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre. 

 

(3) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja 

el: 

          eFt-ban 

Intézmények megnevezése 
Kiutalatlan 

támogatás 

Gazdasági Intézmény 835 622  

Újpesti Kulturális Központ 7 007  

Szociális Foglalkoztató 3 

Polgármesteri Hivatal 214 090 

Összesen: 1 056 722  

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes 

egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2013. június 30-ig. 

(5) A Képviselő-testület  

 a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési 

pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 210 013 eFt összeget,  

 a Szociális Foglalkoztató pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 6 379 

eFt-ot,  

 az Újpesti Kulturális Központ pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 

1 796 eFt-ot, 
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 a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 

228 533 eFt-ot 

elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének az Intézmények 2013. június 

30-ig kötelesek eleget tenni. 

 

(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési 

rendelet módosítása során intézkedik.  

 

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását a 8. 

számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 9. számú melléklet, az Önkormányzat 

és a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 10/a., és 10/b., a vagyonmérlegét a 11/a., és 

11/b., a pénzeszközök változását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó 

vagyonkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető. 

 

 

 

 

Dr. Tahon Róbert 

jegyző 

 

 

 

 

Wintermantel Zsolt 

polgármester 
 

 

Záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013.              napján. 

 

 

 

 

 

 

          Dr. Tahon Róbert 

                    jegyző 


