
 

 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete 
  

.../2017. (... ...) önkormányzati rendelete 
  

a 2016. évi zárszámadásról 
  

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény         
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.           
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli           
el: 
  

1. § 
  
(1) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)          
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának 

a) kiadási főösszegét  35 567 858 E Ft-ban 
b) bevételi főösszegét  37 972 444 E Ft-ban 

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel. 
  
(2) Az Önkormányzat 

 a)  költségvetési kiadási főösszegét  20 537 689 E Ft-ban, 
 b)  költségvetési bevételi főösszegét  20 401 806 E Ft-ban, 
 c)  költségvetési egyenlegét (hiányát)     -135 883 E Ft-ban, 
 d) finanszírozási kiadását 15 030 169 E Ft-ban, 
 e) finanszírozási bevételét 17 570 638 E Ft-ban  

 állapítja meg. 
  
(3) Az Önkormányzat kiadásait 2 502 906 E Ft belső finanszírozással, az előző évi              
költségvetési maradvány igénybevételével, külső finanszírozás igénybevétele nélkül       
biztosította. 

  
(4) Államháztartáson belüli – 2017. évi állami támogatás előleg – finanszírozási célú bevétel              
40 553 E Ft. 
  

 



 

2. § 

(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatainak előirányzat-csoportok, kiemelt        
előirányzatok teljesítését az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 
  
(2) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatainak előirányzat-csoportok, kiemelt        
előirányzatok teljesítését a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
  
(3) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 3. melléklet szerint           
hagyja jóvá. 

(4) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 4. mellékletben          
foglaltak szerint fogadja el. 

(5) Az Önkormányzat 2016. évi kiadási, valamint bevételi előirányzatainak teljesítését          
kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

(6) Az Önkormányzat egyes kiemelt kiadási előirányzatainak részletes teljesítését a 6.           
mellékletben felsoroltak szerint hagyja jóvá. 

(7) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak, valamint bevételi előirányzatainak         
kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az            
önállóan működő költségvetési szervei kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését a 8.           
mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

(9) Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek, kiadásainak működési- felhalmozási mérlegét a           
9. mellékletben rögzítettek szerint fogadja el. 

(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámának éves          
teljesítését a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

(11) Az Önkormányzat 2016. évi európai uniós támogatási programjainak teljesülését a 11.            
melléklet szerint hagyja jóvá. 

(12) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa 2 327 336 E Ft, melynek             
felhasználását a 12. melléklet szerint fogadja el. 

(13) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 77 252 E Ft költségvetési             
maradványát és annak felhasználását a 13. melléklet szerint fogadja el. 

  

 



 

3. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon               
hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelet. 

(3) Hatályát veszti a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról           
szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendeletnek A Képviselő-testület által a polgármesterre és a             
bizottságokra önkormányzati rendeletekben átruházott hatáskörök című 3. mellékletében 
a) a Képviselő-testület hatásköre részben, 
b) a Polgármester hatásköre részben és 
c) a Jegyző hatásköre részben 

a „2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelet alapján” rész.  

  

  

                dr. Hoffmann Tamás Vargáné dr. Kremzner   
Zsuzsanna 

 polgármester                                                            jegyző 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Indokolás 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének  
a 2016. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletéhez 

  
  

Az 1. §-hoz 
  

Megállapításra kerül a 2016. évi költségvetés teljesülésének kiadási és bevételi főösszege,           
továbbá a költségvetés záró egyenlege (többlete), és a 2016. évi költségvetés belső- és külső              
finanszírozási bevételek és kiadások összege.  
  

A 2. §-hoz 

Az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény         
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt mellékletek jóváhagyását tartalmazza. 2016.        
évben az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél képződött           
költségvetési maradványt és annak felhasználását elfogadja.  
  

A 3. §-hoz 

Ez a § rendelkezik e rendelet hatályba lépéséről, a 2016. évi költségvetési rendelet hatályon              
kívül helyezéséről, valamint az SZMSZ hatásköri listájából a hatályát vesztett 2016. évi            
költségvetésben foglalt hatásköri szabályok hatályon kívül helyezéséről.  

  

  

  

  

  

 

 


