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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2020. (II.20.) számú határozata az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
 
Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz: 

1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat) 2020. évi  

          költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 596 032 Ft-ban 

          költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 596 032 Ft-ban 
          állapítja meg, amelyből 

           a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 482 000 Ft, 

          b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 596 032 Ft, 

          c) költségvetési egyenlege -114 032 Ft, 
              amelyből 

               - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 439 000 Ft, 

             - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -553 032 Ft, 

          d) finanszírozási bevétele 114 032 Ft, 
          e) finanszírozási kiadása 0 Ft 

      
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi költségvetési maradványból tör-

ténik. 
 

3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-
felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg. 
 

4. A 2020. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Ma-
gyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) be-
kezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. 

 
5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá ön-

kormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn. 
 

6. Az Önkormányzat 
a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) 

pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen. 
b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) 

pontja értelmében közvetett támogatást nem tervezett. 
 

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a 45/2019. (XI.18.) ÚCÖ határo-
zat rendelkezései szerint kell eljárni. 
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