
Budapest Főváros X. kerület ____. számú előterjesztés 

Kőbányai Önkormányzat 

Polgármestere 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) módosítását. 

 

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – 

negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 

rendeletét. 

 

Az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje a helyi önkormányzat által 

irányított költségvetési szerv esetén 2020. február 28-a, a Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) esetében 2020. március 20-a, így a 

„könyvek” rendezése miatt a zárszámadással egyidejűleg még szükséges a Rendelet – 

főkönyvi korrekciók miatti – ismételt módosítása. 

 

Az előterjesztés 2-8. mellékletei a Rendelet azon mellékleteit mutatják be, amelyeket a 

módosítás érint. 

 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az 

előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg a főkönyvi korrekciók 

eredményeképpen 13 990 687 Ft összeggel emelkedett. 

 

Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő éves adatszolgáltatás csak oly 

módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges, az 

alacsonyabb szinten teljesülő bevételi előirányzatokat vissza kell rendezni a teljesülés 

szintjére. A fenti rendelkezés betartása érdekében – a Rendelet 13. § (7) bekezdése alapján – a 

polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott 

előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő bevételkiesés 

tartalékát módosította. 

 

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel 

rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és 

kiadási előirányzatait. 
 

A különböző jogkörben elrendelt beruházási előirányzat-változásokat feladatonként és 

célonként az előterjesztés 6. melléklete mutatja be. 
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A felújítási előirányzatok korrekcióját feladatonként és célonként az előterjesztés 7. 

melléklete mutatja be. 

 

A tartalékok alakulását az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza. 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2019. évi könyvviteli 

zárlat érdekében végrehajtott főkönyvi korrekciók. Jelen előterjesztésnek környezeti és 

egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent. 

 

III. A végrehajtás feltételei 
 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

IV. Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 

melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 

évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendeletet. 

 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

 D. Kovács Róbert Antal 

 

 

 

 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 
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