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9/2006. (IV. 25.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi zárszámadásáról 

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992 évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 
Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetésének teljesítéséről a következő 
rendeletet alkotja: 

1. § (1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló, többször 
módosított 6/2005. (III.8.) Kt. számú rendelete teljesítését 

a) 28.053.414 ezer Ft bevételi főösszeggel, 
b) 15.516.065 ezer Ft kiadási főösszeggel, 
c) 12.537.349 ezer Ft korrigált számlamaradvány, valamint a függő és átfutó tételek  
összegével jóváhagyja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítési összegeit az 1. 
számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti teljesítési 
összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza. 

2. § (1) A költségvetési intézmények költségvetésének teljesítését a 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 
3/f, 3/g, 3/h, valamint a 6/a. és  6/b. számú mellékletek tartalmazzák. 
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a 4. és 4/a. számú mellékletek 
tartalmazzák. 
(3) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését a 4/b. számú melléklet 
tartalmazza. 
(4) A felújítási kiadások, az egyéb felhalmozási kiadások és a beruházási kiadások 
célonkénti és intézményenkénti teljesítését az 5. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza. 

3. § Az Áht. 116. §-ában előírtak alapján az előterjesztés a következőket tartalmazza: 

1. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi beszámoló mérlege 
2. számú táblázat Budapest-Csepel Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi beszámoló 

mérlege 
3. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata hitelállománya 
4. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi vagyonkimutatása 
5. számú táblázat Kimutatás Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi közvetett 

támogatásairól 
6. számú táblázat Tájékoztató Budapest-Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó 

döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban 
7. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi beszámoló táblázatai 

a) egyszerűsített mérleg 
b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 
c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 
d) egyszerűsített eredmény-kimutatás 

8. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi pénzeszközök változásának 
bemutatása 
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4. § A rendelet a kihirdetés napján 2006. április 25-én lép hatályba. 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor 
Polgármester Jegyző  

 
 
Záradék: A rendelet kihirdetve 2006. április 25. napján. 
 
 
 

Ábrahámné Turner Rita 
 Szervezési irodavezető 

 
I N D O K O L Á S 

Általános indokolás 

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés 
szerinti szerkezetben - tartalmazza Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi 
költségvetése teljesítésének adatait. 

Részletes indokolás 

 
1-2. §-ok A 2005. évi költségvetés teljesítési adatait - a 2005. évi jóváhagyott költségvetés 

szerkezetének megfelelően - tartalmazza.  

3. § Az államháztartási törvényben kötelezően előírt kimutatásokat részletezi 

4. § A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg. 
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