
 

 
Minősített szótöbbség 

  

 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

…./2019. (.... …) önkormányzati  rendelete 

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

  

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. § A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban:              
Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:   

„1. § (1) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban:           
Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
a)  kiadási főösszegét                                               33 168 650 E Ft-ban, 
b)  bevételi főösszegét                                              33 168 650   E Ft-ban 
állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel. 
  
(2) Az Önkormányzat  
a)  költségvetési kiadási főösszegét                                32 574 967   E Ft-ban, 
b) költségvetési bevételi főösszegét                                25 479 004  E Ft-ban, 
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)                              - 7 095 963  E Ft-ban, 
d) finanszírozási kiadását                                                     593 683   E Ft-ban, 
e) finanszírozási bevételét                                                  7 689 646 E Ft-ban  
állapítja meg.” 

  

2. §  (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
  
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 



 

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

  

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
  

 

 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna  
jegyző 

 

  
  

 

 

 

  



 

Indokolás 

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 
rendelethez 

  

Az 1. §-hoz 

A folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében a költségvetési rendeletbe beépítésre kerül          
az 1354/2019. (VI. 14. ) Korm. határozat 3. pontja alapján a központi költségvetésből – a               
minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálására – kapott kiegészítő           
támogatás. Kiadási oldalon az Önkormányzat a kapott támogatásból gazdálkodási         
céltartalékot képez. Mindezek eredményeként a költségvetés bevételi, kiadási főösszege a          
kiegészítő támogatás összegével megemelésre kerül. 

 

A 2. §-hoz 

A Rendelet 1., 2., 5., 6. és 9. mellékletei módosulnak az előterjesztésben szereplő             
előirányzat-módosítás eredményeként. 

  

A  3. §-hoz 

Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépéséről. 

  

  



 

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi         
költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelete módosításának várható hatásai – a            
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások            
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 

  

A rendelettervezet fedezetet biztosít az Önkormányzat és az         
általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt        
feladatainak folyamatos ellátására. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 

  

Az előirányzat-módosítások eredményeként 124 521 E Ft-tal       
emelkedik a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, mely a         
biztonságos gazdálkodást szolgálja. 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 

  

A rendeletmódosításnak várható környezeti és egészségügyi      
következménye nincs. 

  

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 

  

A rendelet módosításának az adminisztratív terheket tekintve        
nincs számottevő hatása. 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

A folyamatos, zavartalan önkormányzati gazdálkodás      
biztosítása. 

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,      
tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

7. Egyéb információ - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


