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Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának 
P O L G Á R M E S T E R E 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

 

 

 

Előterjesztő:      Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:    Polonkai Zoltánné osztályvezető 

Pénzügyi Osztály  

Dunszt János előirányzatnyilvántartó, 

Pénzügyi Osztály  

Pappné Handzel Lídia osztályvezető- 

helyettes 

Pénzügyi Osztály  

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:   - 

 

Az előterjesztést megtárgyalja:   Pénzügyi Bizottság 

 

Testületi ülés időpontja:    2020. február 27. 

 

 

 

Ellenjegyző:      Vittmanné Gerencsér Judit  

osztályvezető-helyettes 

Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti         

Osztály   

 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:    dr. Szabó Tibor 

       jegyző 

 



2 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és annak 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ának megfelelően, 

figyelemmel a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága által emailben 

2020. II.17-i kötelező egyezőség biztosítására elvégeztük a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 

módosítását, melyet az alábbiakban terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

 

MÁK kötelező egyezőséghez előirányzat módosítás 

103 

B21 Felhalm.c.önk.tám.   -54 200 000 

K62 Ingatlan beszerzés -42 677 000   

K67 Beruházási c.előz.felszám.ÁFA -11 523 000   

          

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a MÁK jelzése alapján fenti és a jelen 

előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet elfogadása az Áht. 34.§ (4) bekezdésben foglalt 

előírások alapján február 29-ig szükséges, ezért kérem az előterjesztés napirendre vételét és a 

rendelet-módosítás elfogadását. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján felmérésre került a 

rendeletmódosítás várható következménye, melynek eredménye a jelen előterjesztés 3. 

mellékletét képező „Hatásvizsgálati lap”-on kerül bemutatásra.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet 

elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. 

§-a alapján minősített többség szükséges. 

 

 

 

Budapest, 2020. február 21. 

 

 

 

 

 

Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia  Bese Ferenc 

         az előterjesztés készítői     polgármester 

           előterjesztő 

 

 

 

Mellékletek: 

1. melléklet: rendelet-tervezet 

2. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap 

3. melléklet: táblázatok (1-20. melléklet) 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/…. (… ...) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

5/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. §Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 2019. teljes évi költségvetésének 

 

a) költségvetési kiadási összegét           10.177.982.244 Ft-ban 

b) finanszírozási kiadási összegét         8.380.445 Ft-ban 

c) költségvetési bevételi összegét  7.003.522.516 Ft-ban 

d) finanszírozási bevételi összegét  3.182.840.173Ft-ban 

állapítja meg” 

 

2. § A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2. melléklet 2.1 táblázata helyébe a 2 

melléklet 2.1 táblázata, a Kvr. 2. melléklet 2.2. táblázata helyébe a 2. melléklet 2.2. táblázata,a 

Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, aKvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. 

melléklete helyébe az 5. melléklet,a Kvr. 6. melléklet 6.1.táblázata helyébe a 6. melléklet 6.1. 

táblázata, a Kvr. 6. melléklet 6.2. táblázata helyébe a 6. melléklet 6.2. táblázata, a Kvr. 7. 

melléklet 7.1. táblázata helyébe a 7. melléklet 7.1. táblázata, a Kvr. 7. melléklet 7.2. táblázata 

helyébe a 7. melléklet 7.2. táblázata, a Kvr. 8. melléklet 8.1. táblázatahelyébe a 8. melléklet 8.1. 

táblázata, a Kvr. 8. melléklet 8.2. táblázata helyébe a 8. melléklet 8.2. táblázata, a Kvr. 9. 

melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10. melléklet 10.1. táblázata helyébe a 10. melléklet 

10.1. táblázata, a Kvr. 10. melléklet 10.1.1. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.1.1. táblázata, 

a Kvr. 10. melléklet 10.2. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.2. táblázata, aKvr. 10. melléklet 

10.2.1. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.2.1. táblázata, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. 

melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. 

melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. 

melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. 

melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. 

melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. mellékletlép. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 

 

4. § Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. 

 

 

 Bese Ferenc       dr. Szabó Tibor 

 polgármester               jegyző 
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Záradék: 

A rendelet-tervezet 2020. ……. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2020.…… 

 

A Jegyző nevében eljáró:   

       Vittmanné Gerencsér Judit 

       osztályvezető-helyettes  

         Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály   
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 
 
 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 
társadalmi hatása nincs, közvetett hatások 
az egyes módosítással érintett feladatokon 
keresztül érvényesülhetnek. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 
gazdasági hatása nincs, közvetett hatások az 
egyes módosítással érintett feladatokon 
keresztül érvényesülhetnek. 

Költségvetési hatásai: 
 

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 
rendeletet módosítja az előterjesztésben 
részletezettek szerint. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 
környezeti következménye nincs, közvetett 
hatások az egyes módosítással érintett 
feladatokon keresztül érvényesülhetnek. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 
egészségügyi következménye nincs, 
közvetett hatások az egyes módosítással 
érintett feladatokon keresztül 
érvényesülhetnek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelettervezet elfogadásának az 
adminisztratív terheket tekintve számottevő 
hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 34. §-ának rendelkezései szerint: 
(1) A helyi önkormányzat költségvetési 
rendeletében megjelenő bevételek és 
kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) 
és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel 
a képviselő-testület dönt.   
(2) A helyi önkormányzat költségvetési 
rendelete a polgármester számára lehetővé 
teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és 
kiadásainak módosítását és a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv 
bevételi előirányzatai és kiadási 
előirányzatai a Kormány rendeletében 
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meghatározott esetben a helyi 
önkormányzati költségvetési szerv saját 
hatáskörében módosíthatóak, a kiadási 
előirányzatok egymás között 
átcsoportosíthatóak. 
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés 
szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-
átcsoportosítás átvezetéseként - az első 
negyedév kivételével - negyedévenként, a 
döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-i 
hatállyal módosítja a költségvetési 
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a 
helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § 
(3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott támogatások költségvetési 
kiadási előirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-
testület elé kell terjeszteni a költségvetési 
rendelet módosítását. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

A Kormányhivatal az Alaptörvényben, illetve 
a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
foglaltak szerint törvényességi felügyeleti 
eszközökkel élhet. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

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