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Budapest XXI. Kerület 

 

Csepel Önkormányzata 

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. 

POLGÁRMESTER 

 
 
 
 
 

KIEGÉSZÍTÉS 
 

a 109. számú előterjesztéshez 
 
 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 
 
A 109. számú előterjesztésben a 2007. évi zárszámadási 
rendelettervezet első oldalát szíveskedjenek kicserélni, a 
bevételi főösszeg adatában elírás történt. 
 
 
Budapest, 2008. április 9. 
 
 
 
        Tóth Mihály 
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RENDELET-TERVEZET 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

2007. évi zárszámadásáról 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
- többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. §-ában foglalt 
kötelezettsége alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi 
költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja: 

1. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló, 
többször módosított 9/2007. (II. 27.) Kt. számú rendelete teljesítését az 1. és 2. számú 
mellékletben foglaltaknak megfelelően 

a)  21.165.576 ezer Ft bevételi főösszeggel, 
b)  19.278.023 ezer Ft kiadási főösszeggel 

jóváhagyja. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti 1.987.553 eFt költségvetési bevételi többletet a ténylegesen 
igénybe vett finanszírozási bevételek összegének, 3.374.002 ezer Ft-nak és a ténylegesen 
kifizetett finanszírozási kiadások összegének, 2.889.974 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. oszlopa tartalmazza. 

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, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h, 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 teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében 
jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 4/b. számú melléklet tartalmazza. 

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

3. § Az Áht. 118. §-ában előírtak alapján az előterjesztés a következő kiegészítéseket 
tartalmazza: 
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