
EL6TERJESZTf S 2. MELLTKLETE

Budapest F6viros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
...12020, (... ...) tinkormdnyzati rendelete

az Onkormdny zat 2019, 6vi ktilts6gvet6s6nek z6rszdmadrisdr6l

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Polgdrmestere a katasztr6fav6delemr6l 6s a
hozz6 kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dositrisrir6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. t6rv6ny 46. g (4)
bekezd6se alapjriLn, a K6pvisel6-testiiletnek az Alaptdw6ny 32. cikk (2) bekezdds6ben
meghatiirozott eredeti jogalkot6i hatriskiirdben, az Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezd6s f)
pontjriban, az tllanhiutartlsr6l sz6l6 2011.6vi CXCV. tdrvdny 91. g-6ban, valamint a helyi
dnkormiinyzatok 6s szerveik, a k6ztrirsas6gi megbizottak, valamint egyes centrdlis
alirendelts6gri szervek feladat- 6s hat6sk6reir6l sz6l6 1991. 6vi XX. tdrv6ny 138. g (l)
bekezd6s k) pontjdban meghatarozott feladatkdr6ben eljrirva az aldbbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatdlya

E rendelet hatAlya a Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkormrinyzat Kdpvisei6-testiiletdre (a
tovdbbiakban: K6pvisel6-testiilet) 6s annak bizotts6gaira (a tovribbiakban egyiitt:
dnkormrinyzat), a Budapest XVI. kertileti Polg6rmesteri Hivatalra (a tov6bbiakban:
Polgdrmesteri Hivatal) 6s az Onkormrinyzat irinyitdsa al6 tartoz6 k6lts6gvet6si szerveke (a
tov6bbiakban: kdlts6gvetdsi szervek) terjed ki.

2, A2019. 6vi zitrszima.dits bev6telei 6s kiaddsai

2.$

(1) A K6pviselii-testtilet az Onkorminyzat 2019.6vi kdlts6gvet6s6nek v6grehajtrisrir6l sz6l6
zir szitmadisitt az ahbbiak szerint hagyj a j 6vd:

a) 18 099 546 E Ft Ktilts6gvet6si bev6tel

b) 0 E Ft Forgatdsi c6hi belftildi 6rt6kpapirok bevdlt{sa

c) 2 483 ll2EFt 2018.6vi maradv6ny ig6nybev6tel

d) 101 677 E Ft Atlamhriztartr[son beliili megel6legez6sek

e) 0 E Ft Bet6tek megsziintet6se

f) 15 675 3l2ERt Ktilts6gvet6si kiadds

C) 0 E Ft Forgatdsi c6hi belfiildi 6rt6kpapirok vdsfrldsa

h) 76 615 E Ft Altamhfztartrison beliili megel6legez6sek visszafizet6se

i) 0 E F't P6nzeszktiztik lektitiitt bet6tk6nt elhelyez6se

j) 4 932 408 E Ft 2019.6vi kiilts6gvet6si maradvdny.

1.S
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(2) A K6pvisel6-testiilet az Onkorm inyzat mdiegszeriien bemutatott bev6teleit 6s kiadrlsait
iinkormanyzati szinten az l. mell6kletben foglaltaknak megfelel6en fogadja el.

(3) A K6pvisel6-testiilet az Onkormiinyzat mdrlegszenien bemutatott mtik6d6si c6lt
bevdteleit 6s kiad6sait az l.A. mell6klet, valamint felhalmozrisi c6hi beveteleit 6s
kiaddsait az 1.B. mell6kletben foglaltaknak megfelel6en fogadja el.

(4) A K6pvisel6-testiilet az Onkorminyzat mdrlegszenien bemutatott bevdteleit 6s kiadrisait
el6iriinyzat csoportok, kiemelt el6irdnyzatok 6s azon beltil k6telez6 feladatok, 6nk6nt
vrillalt feladatok, rillamigazgatrisi feladatok szerinti bontrisban az 1.0. melldkletben
foglaltaknak megfelel6en fogadja el.

3.$

A K6pvisel6-testiilet az Onkormrinyzat kdlts6gvet6si szervek n6lktili mdrlegszenien
bemutatott bev6teleit 6s kiadrisait el6irrinyzat csoportok, kiemelt el6ininyzatok szerint e
rendelet 1.1. mell6klete, mindezeket kdtelez6 feladatok, tink6nt vdllalt feladatok,
rillamigazgat6si feladatok szerinti bont6sban e rendelet 1.1.0. mell6klete, valamint az
Onkormanyzat - kdlts6gvet6si szervek n6lktili - bevdteleit el6irinyzatonk6nt e rendelet
1.1./A. mell6klete szerint fogadja el.

4.$

A K6pvisel6-testiilet a kdlts6gvet6si szervek bevdteli ds kiaddsi el6irrinyzatainak teljesit6sdt,
valamint mindezeket kdtelez6 feladatok, 6nk6nt v6llalt feladatok, rillamigazgatrisi feladatok
szerinti bontrisban e rendelet 2.1. - 2.17. melldkletei, a kdltsegvetesi szervek dsszesitett
bev6teleinek ds kiadrisainak teljesitds6t e rendelet 2. mell6klete szerint fogadja el.

s.s

A K6pvisel6-testi.ilet a Polgrirmesteri Hivatal szem6lyi juttatrisainak, valamint a munkaad6kat
terhel6 j6rul6kok 6s szoci6lis hozzi$itniflsi ad6 teljesit6sdt e rendelet 2.1.A. mell6klete, a

dologi kiad6sainak teljesitds6t e rendelet 2.1.8. melldklete szerint fogadja el.

6.S

A K6pvisel6-testtilet az Onkormrinyzat kdlts6gvet6si szervek ndlktili szem6lyi juttat6sainak,

valamint a munkaad6kat terhel6 jrirul6kok 6s szociiilis hoz;zaflruJirsi ad6 teljesit6s6t e rendelet
3./A. mell6klete, a dologi kiad6sainak teljesit6s6t e rendelet 3./B. mell6klete, a mtikdd6si
kiadrisok teljesit6s6t k6telez6en ell6tand6 6s tink6nt vdllalt feladatok szerinti bontiisban e
rendelet 3./C. mell6klete, az ell6tottak p6nzbeli juttatrisait e rendelet 4. mell6klete szerint
fogadja el.
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7.S

A Kdpvisel6+esttilet az Onkormrinyzat egy6b mtik6d6si c6hi kiadrisok, elvon6sok 6s
befizet6sek, cdljelleggel nyujtott trirnogatrisok 6s tartal6kok teljesit6sdt e rendelet 5. mell6klete
szerint fogadja el.

8.S

A K6pvisel6{esttilet az Onkorm inyzat benhazAsi (felhalmozlsi) kiadrisok el6ir6nyzatainak
beruhiz6sonk6nti teljesit6s6t e rendelet 6./4. mell6klet6ben, az Onkormrinyzat feltjit isi
kiadrisainak fehijiuisonkdnti, valamint int6zm6nyi fehijitrisi 6s karbantart6si c6ltartal6ka
teljesit6s6t e rendelet 6./8. melldkletdben, az egydb felhalmozrlsi c6hi kiad6sok teljesit6s6t e
rendelet 7. mell6kletdben foglaltak szerint fogadja el.

e.$

A K6pvisel6-testtilet az eur6pai uni6s trlmogatrissal 6s a Fovarosi Onkormfuryzat
trirnogatris6val megval6sul6 projektek bev6teleit, kiad6sait e rendelet 8. melldkletdben
foglaltak szerint fogadja el.

3. A 2019. 6vi ktilts6gvet6si maradviny

10.s

(1) A K6pvisel6testtilet az Onkormri.nyzat 6s a ktilts6gvet6si szervek k6lts6gvet€si
maradvdLny6t 6s annak felhasznrilds6t e rendelet 9. mell6klet6nek megfelel6en hagyja
j6va illetve enged6lyezi.

(2) A K6pvisel6{estiilet e rendelet 9. melldklet6ben 16v6, az Onkorm6nyzat (ktiltsdgvet6si

szervek n6lktili) 3 159 492 E Ft dsszegti 2019. 6vi kdlts6gvet6si maradvdnyiir6l a

kdvetkez6kdppen rendelkezik:
a) Kiiltsdgvet6si szerveket megillet6 kiutalatlan tiimogatris 0 E Ft
b) Magyar Alamkincstar fel6 teljesitend6 visszafizet6s 42 400 EFt
c) 2020.6vi k6lts6gvet6sben kdpvisel6-testtileti ddnt6s alapj6n felhaszn6lhat6 dsszeg

6sszesen 3117092EFt
d) A 2020. dvi k6ltsdgvet6si rendeletben mar betervezett feladatol<ra 2 597 193 EFr
e) Fennmarad6 dsszeg 519 899 E Ft

(3) A2020.6vi kdlts6gvet6si rendelet m6dositiisa sor{n a fennmarad6 dsszeg fomisa a nem

tervezett,2019. 6vr6l eth[26d6 kdtelezettsdgv6llalisoknak, illetve a K6pvisel6+estiilet

riltal j6vrihagyott, a 2020. dvi k0ltsdgvet6si rendelet elfogadrisa utrin felmertil6 tij
feladatoknak.

(4) A K6pvisel6-testiilet tizenegy int6zm6nyn6l a 2019. 6vi alaptev6kenys6g szabad

maradvriny6b6l a k6vetkez6 dsszegeket elvonja, 6s kdtelezi 6ket az elvont 6'sszeg

Onkorm6nyzat szamkijrira t6rtdn6 atutalasiir6l e rendelet hatrllyba l6p6s6t kdvetti 8

munkanapon beltil:



4

a) Budapest XVI. Keriileti Gyerekkuck6 6voda
b) Cinkotai Huncutka 6voda
c) Budapest XVI. Keriileti Napsugiir 6voda
d) Sashalmi Manoda 6voda
e) Budapest XVI. Keriileti Margar6ta 6voda
f) SzentmihrilyiJiitsz6kert6voda
g) M6tydsftildi Fecskef6szek 6voda
h) XVI. kertileti Kertv6rosi Egyesitett Bdlcs6de
i) Teriileti Szoci6lis Szolgtilat
j) Napraforg6 Csal6d-6s Gyermekj6l6ti Kdzpont
k) Kertvrirosi Helytdrt6net ds Eml6kezet K6zpont

15 441 E Ft
6419EFt

10 216 E Ft
7 366EFt

13 511 E Ft
5 027 EFt

12 995 E Ft
1l 486 E Ft
31 556 E Ft
11 776EFt
5906EFt

(s)

(6)

Az onkormanyzat jegyzoje a k6lts6gvet6si maradvrinyt 6rint6 fizet6si kdtelezettsdgek
teljesftdsdt biztositja, illetve figyelemmel kisdri.

1A1 
onkormrinyzat jegyzoje 6s a kdlts6gvetdsi szervek vezetrii e rendelettel j6v6hagyott

k6ltsdgvet6si maradvilnynak a 2020. 6vi el6ininyzatokon t6rt6n6 irrezetelZrll
gondoskodni k6telesek.

(7) Az onkormriny zat legyzoje a k6lts6gvet6si besz6mol6 elfogad6srir6l, a k6lts6gvet6si
maradviiny 6s az elvont maradv6ny dsszegdr6l a k6lts6gvet6si szervek vez6t6it e
rendelet kihirdetdsdt kdvet6 15 napon beliil irrisban drtesiti.

4. ZArd rendelkezdsek

r1.$

Ez a rendelet a kihirdet6s6t k6vet6 napon l6p hatalyba.

dr. Csomor Ervin
jegtzd

Kovdcs P6ter
polgdrmester
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Altalinos indokol6s

A zirszimad6si rendelet a tdrv6nyi el6irtisoknak megfelel6en - a 2019. 6vi j6vahagyott
kdltsdgvetds szerinti szerkezetben - lartalmazza a Budapest F6varos XVL keriileti
Onkormrinyzat 2019. 6vi kdltsdgvet6se v6grehajtris6nak adatait.

R6szletes indokol6s

1. $-hoz
A rendelet szervi hat6ly6t rdgziti.

2. $-hoz

Tartalmazzz a ktiltsdgvetds vdgrehajt isrib6l ad6d6 bev6teli 6s kiadrisi f66sszegek teljesit6si
adatait 6s a kdltsdgvet6si maradvAny dsszeg6t.

3-10. $-okhoz

A 2019. 6vi koltsdgvetds v6grehajtas6b6l ad6d6 teljesitesi adatokat tafialmazzik a 2019. ,6vi

j6vrihagyott ktilts6gvet6s szerkezet6nek megfelel6en, lovibb| az ltht., az Aw., az Ow. 6s az

Ahsz. riltal el6irt kdtelez6en a zarszimadiiskor bemutatand6 kimutauisokat, valamint az

Onkormanyzat, a kdlts6gvet6si szervek kdlts6gvetdsi maradvinyrinak 6s az elvoniisok
j6vrihagyasrit tartalmazza a tt dgrehajtasi rendelkez6sekkel egyiitt.

11. $-hoz

Hatalyba l6ptet<i rendelkez6st tartalmaz.
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A,..D020. (IV. ...) tinkormrinyzati rendelethez k6sziilt ,,Tij 6koztrt6 tdbldk":

1. sz6mt

2, szitmt

3. sz6mi

4. szami

4.1A. szimi

5. szrimt

6. sz6mri
7 ./1. szdrnt

7 .14. szitmi

7.15. szitmt
7.16. szitmu

8. sz6mir

9. szrlmf
10. szrimf

Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkormrinyzat 2019. 6vi zarszrlmad6srinak
p6nztigyi m6rlege (2018. dvi t6ny adatok,2019. 6vi m6dositott el6iriinyzat 6s

teljesit6s)
Tdbb6ves kihatrissal jrir6 d6nt6sek sz6mszeriisit6se dvenkdnti bontiisban 6s

6sszesitve c6lok szerint
Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormri.nyzat 6ltal nlujtott hitel 6s kdlcsdn
alakul6sa lejarat 6s eszkozdk szerinti bont6sban
Ad6ss6g 6llom6ny alakulisa lejarat, eszkdzdk, bel- 6s kiilldldi hitelez6k
szerinti bontrisban 2019. december 31-6n
Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormiinyzat Gst. 8. $ (2) bekezd6se
szerinti ad6ssrlgot keletkeztet6 iigyletekb6l 6s az dnkormdnyzati
garanciakb6l 6s az dnkormi{nyzati kezess6gvrfllalisokb6l fenn6ll6
kiitelezettsdgei
A Budapest F6vriros XVL kertileti Onkormiinyzat 6ltal adott kdzvetett
trimogatasok (kedvezm6nyek)
Kimutatas a 2019 . 6vi c61j elleggel juttatott trimogatdsok felhaszn6las6r6l
Budapest F6v6Lros XVI. kertileti Onkormrinyzat 2019. 6vi zirszirmadisihoz
Vagyonkimutat6s a kOnywiteli m6rlegben 6rt6kkel szerepl6 eszk6z6kr6l 6s

fon6sokr6l dsszesitve 6s kdlts6gvet6si szervenk6nt
Vagyonkimutat6s az 6rt6k n6lktil nyilv6ntartott eszk6zdkr6l
Kimutatris M immateri6lis javak, trirgyi eszkdzdk koncesszi6ba,
vagyonkezel6sbe adott eszkdzdk rillomany6nak alakul6sdr6l dsszesitve 6s

k6ltsdgvet6si szervenldnt (Int €zmlnyi besz6mol6k 15/A tirlapja)
Teljesen (0-ig) leirt eszkdztik brutt6 6rt6ke dsszesitve 6s kdlts6gvetdsi
szervenk6nt
Osszesit6 tribLizat forgalomkdpessdg szerint - Vagyonkataszterb6l el6ri'lliwa
A vagyonkimutatdsban szerepl6 ingatlanvagyon sz6mviteli nyilv6ntarlis
szerinti brutt6 6rt6k6nek 6s az ingatlan vagyonkataszteri nyilvrintaruisban
szerepl6 ingatlanvagyon brutt6 6rt6k6nek egyez6sdge - Kataszteri egyez6s6g

(fbkOnyv - analitika - kataszter)
Eredm6ny-kimutatris dsszesitve 6s kdlts6gvet6si szervenkdnt - Besz6mo16

l3lA Urlapja
P6nzeszk6z6k v6ltoz6s6nak levezet6se

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormiinyzat tulajdon6ban rill6 gazdrilkod6

szervezetek miik6d6s6b6l szttrmaz6 kdtelezetts6gek 6s r6szesed6sek

alakulisa a 2019. 6vben

7 .12. szfurni
7 .13. szitmi


