
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének 

24/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi zárszámadásról

Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 91. §-ában 
kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Áht  89.  §-ában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a 
következőket rendeli el:

1. §  A Képviselő-testület  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetésének  végrehajtását  az 
Önkormányzat vonatkozásában  20.429 mFt bevétellel és 19.784 mFt kiadással, - ebből a 
felügyelete  alá  tartózó  intézmények  vonatkozásában  9.811  mFt  bevétellel  és  9.635  mFt 
kiadással - elfogadja.

2. § A 2011. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 4.§-ban felsorolt mellékletek 
tartalmazzák.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Kisebbségi 
Önkormányzatok  tárgyévi  módosított  pénzmaradványát  90.615  eFt-ban,  ezen  belül  a 
Kisebbségi  Önkormányzatok  pénzmaradványát  20.432  eFt-ban  ,  a  felügyelete  alá  tartozó 
intézmények  pénzmaradványát  -  intézményi  bontásban e  rendelet  22.  melléklete  szerint  – 
297.657 eFt-ban jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 13.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 8. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 
intézményeinek 2011. évi támogatási előirányzat maradványait a Képviselő-testület zárolja, 
felhasználásáról a zárszámadással egyidejűleg dönt. 

A  zárszámadási  rendelet  elfogadását  követően  a  kötelezettséggel  nem  terhelt 
pénzmaradvány összegét az intézménynek haladéktalanul be kell fizetnie az önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlájára.

(3)  Az  önkormányzat  intézményei  a  kötelezettséggel  és  feladattal  terhelt,  2011.évi 
pénzmaradványukat  csak  a  költségvetési  rendelet  módosítása  útján,  az  előirányzat 
módosítását követően használhatják fel.

4. § (1) Az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit 
kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a 
rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal tevékenységébe tartozó kiadásokat a rendelet 3. melléklete 
tartalmazza.

(4) Az általános tartalékot és a működési ill. felhalmozási célú céltartalékokat a rendelet 
4. melléklete tartalmazza.

(5) Az  Önkormányzat  városfejlesztéssel  és  vagyongazdálkodással  kapcsolatos 
felhalmozási és működési kiadásainak főösszegeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által alapított intézmények bevételeit költségvetési szervenként, 
kiemelt előirányzati bontásban a rendelet 6. melléklete a tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat által alapított intézmények kiadásait költségvetési szervenként, 
kiemelt előirányzati bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.



(8) A  helyi  kisebbségi  önkormányzatok  bevételeit  önkormányzatonként,  kiemelt 
előirányzati bontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(9) A  helyi  kisebbségi  önkormányzatok  kiadásait  önkormányzatonként,  kiemelt 
előirányzati bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) A társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatait jogcímenként a rendelet 
10. melléklete tartalmazza.

(11) A  záró  létszámadatokat  költségvetési  szervenként  a  rendelet  11.  melléklete 
tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2011. évet érintő hosszúlejáratú kötelezettségeit a rendelet 12. 
melléklete tartalmazza.

(13) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat szakfeladatainak kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 
14. melléklete tartalmazza.

(15) Az  Önkormányzat  2011.  évben  adott  adókedvezményeit,  adómentességeit  a 
rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(16) Az  Önkormányzat  2011.  évi  egyszerűsített  mérlegét  a  rendelet  16.  melléklete 
tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 17. 
melléklete tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a rendelet 
18.  melléklete tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat 2011. évi pénzforgalmi egyeztetését a rendelet 19. melléklete 
tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási 
bontású mérlegét a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(21) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(22) Az Önkormányzat  2011. évre vonatkozó pénzmaradvány kimutatását a rendelet 

22. melléklete tartalmazza.
(23) A Polgármesteri  Hivatal  2011. évre vonatkozó pénzmaradványát  a rendelet  23. 

melléklete tartalmazza.
(24) Az  Önkormányzat  2011.  évi  mérlegének  szöveges  értékelését  a  rendelet  24. 

melléklete tartalmazza.
(25) Az Önkormányzat kiegészítő mellékletét a rendelet 25. melléklete tartalmazza.
(26) A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának szöveges értékelését a rendelet 26. 

melléklete tartalmazza.

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

Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k. Ughy Attila s.k.
jegyző polgármester



Általános indokolás

Budapest XVIII. kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján 
biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendeletét.

A  rendelet  és  annak  mellékletei  az  Áht.,  az  államháztartás  szervezetei  beszámolási  és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet),  valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően 
került összeállításra.

Részletes indokolás

1. §  és  2.  §-hoz:  az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetés  végrehajtásának  bevételi  és 
kiadási  adatait  tartalmazza  az  Önkormányzat  és  a  felügyelete  alá  tartozó  intézmények 
vonatkozásában. 

3. §-hoz:  a Korm. rendelet 39. §-a, valamint az Áht. 86. §-ainak figyelembe vételével az 
Önkormányzat pénzmaradványainak jóváhagyásáról, valamint az Önkormányzat intézményei 
pénzmaradványának felhasználásról rendelkezik.

4. §-hoz: a rendelet mellékletéről rendelkezik, annak szerkezeti felépítését határozza meg.
5. §-hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban 

meg  kell  határozni  a  hatálybalépésének  napját,  amely  a  jogszabály  kihirdetését  követő 
valamely nap lehet.

Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k. Ughy Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. május 4.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző


