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ZUGLÓI GÖRÖG ÖNKORMANYZAT 

1146 Budapest, Thököly út 73. 

KIVONAT 

A Zuglói Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 10-ei rendes ülésének 

jegyzőkönyvéből 

2./ A 2022. évi költségvetés elfogadására  

Előterjesztő: Raptis loannisné elnök 

 

 

A Zuglói Görög Önkormányzat képviselő-testületének 

13/2022. (II. 10.) számú határozata 

a 2022. évi költségvetés elfogadásáról. 

A Zuglói Görög Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a 2022. évi költségvetését az 

alábbiak szerinti tartalommal. 

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi 

- költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 

- költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét     

     állapítja meg, melyből 

a) költségvetési bevételének főösszege 

b) költségvetési kiadásának főösszege 

c) költségvetési egyenlege amelyből 

- a működési bevételek és működési 

kiadások egyenlege         0 ezer Ft, 

(finanszírozási műveletekkel együtt) 

- a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege              0 ezer Ft, 

(finanszírozási műveletekkel együtt) 

d) finanszírozási bevétele           649 ezer Ft, 

e) finanszírozási kiadása          0 ezer Ft. 

1 689 ezer Ft-ban,   

1 689 ezer Ft-ban 

1 040 ezer Ft,  

689 ezer Ft,   

- 649 ezer Ft, 
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2. Az 1.c., pont szerinti költségvetési hiány finanszírozási módjának meghatározása: 

Belső finanszírozás, előző évi költségvetési maradványból. 

 

3. A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetésének 2022. évi 

kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg: 

a) Bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 040 ezer Ft 

- működési bevételek: 0 ezer Ft 

- működési célú támogatások államháztartáson kívülről: 0 ezer Ft 

b) Kiadások: 

- személyi juttatások: 228 ezer Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 ezer Ft 

- dologi kiadások: 1 451 ezer Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft 

- egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft (tartalékok nélkül) 

4. A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetésének 2022. évi 

kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg: 

a) Bevételek: 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft 

- (saját) felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről: 0 ezer Ft 

b) Kiadások: 

- beruházások: 0 ezer Ft 

- felújítások: 0 ezer Ft 

- egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft 

5. A 2022. évi tartalékok összege 

a) általános tartalék: 0 ezer Ft 

b) céltartalék: 0 ezer Ft 

6. A nemzetiségi önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 45 § (1) bekezdés szerinti saját 

bevételeinek és a 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban 

Áht.) 29/A §-át is figyelembe vevő várható összegét 2023. évre 0 Ft, 2024. évre 0 

Ft és 2025. évre 0 Ft összegben határozza meg. 

7. A 2022. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelynek 

megvalósításához a Gst. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 

megkötése válik szükségessé. 

8. A nemzetiségi önkormányzatnak a Gst. 10 § (1) bekezdése szerinti kezesség és 

garanciavállalásból, valamint adósságot keletkeztető ügyletből kötelezettsége 

nem áll fenn. 
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9. A 2022. évi költségvetés 

a) költségvetési és finanszírozási bevételeinek feladatonkénti részletezését a 4.  

számú melléklet, 

b) költségvetési és finanszírozási kiadásainak feladatonkénti részletezését az 5. 

számú melléklet, 

c) összes bevétel és összes kiadás kiemelt előirányzatonkénti részletezését és a 

költségvetési egyenleget a 6-7. számú mellékletek, 

d) összes bevétel és összes kiadás elemi előirányzatonkénti részletezését a 8-9. 

számú mellékletek, 

e) előirányzat-felhasználási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza. 

10. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök meghatározása. 

A képviselő-testület az előirányzatok átcsoportosításának jogát értékhatár nélkül 

átruházza az elnökre. Az elnök az átruházott hatáskörben hozott döntésről a 

következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselőket. 

(Szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Határidő: azonnal 

Felelős: Raptis Ioannisné elnök 

                                                                        Raptis Ioannisné s.k.           

                                                                                    elnök                       


