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

18/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete 
 

a 2011. évi költségvetési zárszámadásról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról, 
felosztásáról 

 
 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról, 
felosztásáról a következő rendeletet alkotja: 
 

ELSŐ RÉSZ 
Általános rendelkezések 

 
1.§ 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-
testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. 
kerület Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről szóló 
többször módosított 6/2011. (III..2.) önkormányzati rendeletének végrehajtását  

 
18.344.972 ezer Ft  költségvetési bevétellel 
15.904.156 ezer Ft  költségvetési kiadással 
 
    -167.261 ezer Ft  kiegyenlítő, függő, átfutó bevétellel 
       45.316 ezer Ft  kiegyenlítő, függő, átfutó kiadással 
 

a Közterület-hasznosítási Társulás 
   -373.292 ezer Ft  támogatásértékű bevétele és 
   -373.292 ezer Ft  támogatásértékű kiadása miatti 

korrekcióval 
 

   1.563.739 ezer Ft                finanszírozási kiadással 
 

17.971.680 ezer Ft  összes bevétellel 
15.530.864 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 költségvetési szervenként, 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, az Európai Uniós 
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 
6/a. 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 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§ (1) 
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 2012. 
április  hó 19-én megtörtént. 
 
A kifüggesztés időtartama: 30 nap 
 
 
                                                                                      Dr. Rónaszéki László  
                                                                                                  jegyző 

 
 
 



 
INDOKLÁS 

 
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása, a pénzmaradvány jóváhagyása 

és felosztása 
 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet. 10. § (7) bekezdésében foglaltak 
szerint az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, a jegyző által 
elkészített egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 
tárgyévet követő év április 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület 
által elfogadott egyszerűsített beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig kell közzétenni 
és egyidejűleg – tájékoztatás céljából – az Állami Számvevőszéknek megküldeni.  
A 2011. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó – a polgármester által előterjesztendő – 
zárszámadási rendeletre vonatkozó előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
Törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet határozza meg. 
Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei december 31-ei fordulónappal, éves 
beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. 
A Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatásunkat a hatályos jogszabályokban előírt 
formában és tartalommal megküldtük. 
 
A 6/2011. (III.2.) sz. költségvetési rendeletben elfogadott eredeti előirányzatok év közben 
többször módosultak. A zárszámadás szabályszerűsége érdekében a végleges előirányzatokat 
december 31-i hatállyal rendeletben módosítottuk. 

 
Határozat: 

 
Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról, felosztásáról szóló 
rendeletet 1-6 §.-ig elfogadja. 

 


