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RENDELET  
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
2009. évi zárszámadásáról 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. 
§-ában foglalt kötelezettsége alapján Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet 
alkotja: 

1. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi 
költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2009. (II. 19.) Kt. rendelete 
teljesítését az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 

 17.559.612 ezer Ft   költségvetési bevétellel 
 15.862.232 ezer Ft   költségvetési kiadással 
 
   1.749.719 ezer Ft   finanszírozási bevétellel 
 
   -    43.444 ezer Ft   függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel 
      204.648 ezer Ft   függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással 
 
   2.251.349 ezer Ft   finanszírozási kiadással 
 
 19.265.887 ezer Ft  bevételi főösszeggel 
 18.318.229 ezer Ft  kiadási főösszeggel 

jóváhagyja. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti 1.677.380 ezer Ft költségvetési többletet a 
ténylegesen igénybe vett finanszírozási bevételek összegének, 1.706.275 ezer 
Ft-nak és a ténylegesen kifizetett finanszírozási kiadások összegének, 2.455.997 
ezer Ft-nak az igénybevétele mellett fogadja el. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. 
számú melléklet 6. oszlop tartalmazza. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti 
teljesítési összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlop tartalmazza. 
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2. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetésének bevételi 
és kiadási teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási 
főösszegen belül – a 3/a., 3/b., 3/c., valamint a 6/a. és 6/b. számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 
1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 4. és 
4/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

(3) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási 
teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen 
belül – a 4/b. számú melléklet tartalmazza. 

(4) A felújítási kiadások célonkénti, az egyéb felhalmozási kiadások és a 
beruházási kiadások feladatonkénti, valamint ezek önállóan gazdálkodók szerinti 
teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen 
belül – az 5. számú melléklet 6. oszlop tartalmazza. 

3. § A Képviselő-testület az 5/2009.(II.19.) számú Kt. rendelet 20. § (4) 
bekezdése szerinti, az alábbiakban részletezett kötelező kiegészítő mellékleteket 
tudomásul veszi. 

 
 
1. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi beszámoló 

mérlege 
2. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Kisebbségi Önkormányzatok 2009. 

évi beszámoló mérlege 
3. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi 

hitelállománya 
4. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi vagyon- 

kimutatása 
5. számú táblázat Kimutatás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi 

közvetett támogatásairól 
6. számú táblázat Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti 
bontásban 

7. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi beszámoló 
táblázatai 

 a) egyszerűsített mérleg 
b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 
c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 

8. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi 
pénzeszközök változásának bemutatása 

9. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi európai 
uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek 
bevételei és kiadásai, valamint szöveges indokolása. 
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4. § A rendelet a kihirdetése napján 2010. április 20-án lép hatályba. 
 
 
 
 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor 
polgármester jegyző 

 
 
 
 Ábrahámné Turner Rita 
 szervezési irodavezető 
 


