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20/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 

a 2004. évi költségvetési zárszámadásról 
 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete ( továbbiakban: képviselő-testület)  , 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. ( továbbiakban: Ötv.) 16.§.(1),  az 

államháztartásról szóló  1992. évi XXXVIII.törvény. ( továbbiakban: Áht.) 82. §. felhatalmazása 

alapján a 2004. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 
( 1 ) A képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételi módosított előirányzatát 

20.891.084 e Ft-ban, a teljesülését 22.421.615 e Ft-ban elfogadja, melyet költségvetési 

szerkezetben az 1. számú melléklet tartalmaz. 

( 2 )  A képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi költségvetési kiadási módosított előirányzatát 

20.891.084 e Ft-ban, a teljesülését 16.838.106 e Ft-ban elfogadja, melyet költségvetési 

szerkezetben az 1. számú melléklet tartalmaz. 

( 3 )  A képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét 

elfogadja, melyet költségvetési szerkezetben az   1/a. számú melléklet tartalmaz. 

( 4 )   A képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi bruttó pénzmaradványát 5.132.569 e Ft-ban, 

előző évi fel nem használt pénzmaradványát 4.748 e Ft-ban elfogadja. 

( 5 ) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére vásárolt állampapírok állományát részletesen az 

1/c sz. melléklet tartalmaz. 

( 6 )  A képviselő-testület a 2004. évi állami támogatások elszámolását az 1/d. és az 1/e. számú 

mellékletekben foglaltak alapján elfogadja. 

( 7 )  A képviselő-testület  az Önkormányzat vagyonkimutatását elfogadja, melyet részleteiben az 

1/h. sz. melléklet tartalmaz. 

( 8) A képviselő-testület az Önkormányzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való 

leírását az 1/g. számú mellékletben részletezettek alapján elfogadja. 

( 9 )  A képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 2. számú mellékletekben 

részletezettek alapján elfogadja, mely tartalmazza az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített 

pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített eredmény kimutatást, az egyszerűsített  

pénzmaradvány kimutatást, az egyszerűsített kiegészítő mellékleteket. 

( 10 )  A képviselő-testület az Önkormányzat 2004. december 31-i hitelállományát az 1/ f. számú 

mellékletben részletezettek alapján elfogadja. 

( 11 )  A képviselő-testület az Önkormányzat 2004. december 31-i részesedés állományát  az 1/b. 

számú mellékletben részletezettek alapján elfogadja. 

(12) A képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolót 

elfogadja. 

 

2.§. 
( 1 )  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó 

intézmény költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, 

melyet intézményenként  a 4-5. számú melléklet tartalmazza költségvetési szerkezetben. 

( 2 )  A képviselő-testület az önállóan és hozzájuk tartozó részben önállóan gazdálkodó 

intézmények költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését 

elfogadja, melyet intézményenként a 6-41. számú melléklet tartalmazza költségvetési 

szerkezetben. 
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( 3 )  A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 47. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

( 4 )  A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 48. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

( 5 )  A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 49. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

( 6 )  A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 50. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

( 7 )  A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet az 51. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

( 8) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 43. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

( 9 ) A képviselő-testület a Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 44. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

(10) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 45. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

(11) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 46. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

(12) A képviselő-testület a Szerb Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet az 42. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

 

3.§. A jelen rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 
 

 

 


