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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 5.
napján megtartott ülésén 524/2017. (XII.05.) határozatával - annak 1. melléklete szerint - fogadta
el a Képviselő-testület 2018. évi munkatervét, melyben – többek között – meghatározta a 2018.
évben tartandó rendes képviselő-testületi ülések időpontjait.
A hivatkozott határozat melléklete szerint a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésre
2018. május 8. napján kerülne sor, ezen ülés egyik tervezett napirendi pontja a „Javaslat a Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendelet-tervezetének elfogadására” című napirend.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint:
„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási
rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy,
hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet
tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B.
§ szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával
kapcsolatosan elkészített jelentését.”
Annak érdekében, hogy a 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezet a szükséges egyeztetési és
ellenőrzési folyamatok végrehajtását követően, a jogszabályi feltételeknek maradéktalanul
megfelelően kerülhessen a Tisztelt Képviselő-testület elé, javaslom, hogy a 2018. május 8.
napjára tervezett ülés időpontja 2018. május 15. napjára kerüljön módosításra. Ehhez az
527/2017. (XII.05.) határozat mellékletének módosítása szükséges.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.
Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2018.(IV.19.) határozata a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról
szóló 527/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az 527/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletében a Képviselő-testület május hónapban
megtartandó rendes ülésének dátumát meghatározó „2018. május 8.” szövegrészt és
egyben a május hónapban megtartandó rendes Képviselő-testületi ülés dátumát „2018.
május 15.” -re módosítja.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse mindazokat, akik
az alaphatározatról értesítést kaptak.
Határidő: 2018. április 20.
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