
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 
 

a 2010. évi költségvetési zárszámadásról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról, 
felosztásáról 

 
 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 
16. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 
 

ELSŐ RÉSZ 
Általános rendelkezések 

 
1.§ 

 
A Képviselő-testület a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület 
Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről szóló 
többször módosított 7/2010. (II..17.) önkormányzati rendelete végrehajtását  

 
21.202.457 ezer Ft  költségvetési bevétellel 
18.529.885 ezer Ft  költségvetési kiadással 
 
      44.480 ezer Ft  kiegyenlítő, függő, átfutó bevétellel 
      -8.544 ezer Ft  kiegyenlítő, függő, átfutó kiadással 
 

a Közterület-hasznosítási Társulás 
  - 385.124 ezer Ft  támogatásértékű bevétele és 
  - 385.124 ezer Ft  támogatásértékű kiadása miatti 

korrekcióval 
 

    883.485 ezer Ft         finanszírozási kiadással 
 

22.246.937 ezer Ft  összes bevétellel 
19.404.826 ezer Ft   összes kiadással 
  

 fogadja el. 
 

MÁSODIK RÉSZ 
Részletes rendelkezések 

 
2. § 

 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont egyszerűsített, auditált mérlegét az 

1.sz. melléklet szerint fogadja el. 
 



(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi 
jelentését a 2.sz. melléklet szerint, a működési és felhalmozási célú bevételek és 
kiadások mérlegét a 2/a sz., a bevételek részletezését a 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g sz. 
mellékletek szerint fogadja el. 

 
(3) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önállóan 

működő és gazdálkodó intézményenként, címenként a 3.sz. melléklet, a helyi 
kisebbségi önkormányzatokét a 3/a sz. melléklet szerint fogadja el. 

 
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak összesítését a 4.sz. melléklet, a 

kötelező és az önként vállalt feladatokat a 4/a sz. melléklet szerint fogadja el.. 
 

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként az 5.sz., a 
felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6.sz. melléklet szerint fogadja el.. 

 
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságszolgálatát a 7.sz. melléklet szerint 

fogadja el. 
 

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek 
számszerűsítését a 8.sz. melléklet szerint fogadja el. 

 
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az 

önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak létszámát a 9.sz. melléklet szerint 
fogadja el. 

 
3.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzmaradvány 

kimutatását a 10.sz. melléklet, önállóan működő és gazdálkodó intézményenként a 
10/a sz. melléklet, önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti pénzmaradvány 
kimutatásáról és felosztásáról a 10/b sz. melléklet, önállóan működő intézményenkénti 
felosztását a 10/c sz. melléklet szerint fogadja el. 

 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan 

működő költségvetési intézmények kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát az 
Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 213.§  
(2) bekezdés alapján elvonja. 

 
(3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványát a 10/d sz. 

melléklet szerint fogadja el, amely a 10/e sz. melléklet szerint használható fel. 
 

4.§ 
 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat normatív állami hozzájárulás a 11.sz. 

melléklet, a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 11/a sz. 
melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 11/b sz. melléklet szerint 
fogadja el. 

 



(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. sz. melléklet, 
intézményenként részletezett adatait a 12/a sz. melléklet, a költségvetési előirányzatok 
egyeztetését a 12/b. sz. melléklet szerint fogadja el. 

 
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 

állományát a 13.sz. melléklet szerint fogadja el. 
 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat feladatmutatóinak állományát a 14. sz. 
melléklet szerint fogadja el. 

 
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. sz. 

melléklet, ezek részletezését a 15/a és a 15/b sz. melléklet szerint fogadja el. 
 

5.§ 
 

(1) Az Önkormányzat vagyonleltárát a Képviselő-testület a 16. sz. mellékletben 
felsoroltak szerint fogadja el.  

 
(2) A 25%-os tulajdoni hányad feletti önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok 

felsorolását a 17. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 
 

(3) Az Önkormányzat részesedéseinek és a részesedések utáni osztalékok alakulását a 18. 
sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 

 
HARMADIK RÉSZ 
Záró rendelkezések 

 
6.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Rónaszéki László Rogán  Antal 
jegyző polgármester 

 
 
 
A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2011. 
április hó 28-án megtörtént. 
 
A kifüggesztés időtartama: 30 nap 
 
 
                                                                                      Dr. Rónaszéki László  
                                                                                                  jegyző 

 


