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Zuglói Szerb Önkormányzat 

 

1146 Budapest, Thököly út 73. 

________________________________________________________ 
 
 

 

A Zuglói Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben  és a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület 

jogkörében eljárva az alábbi döntéseket és határozatokat hozta meg 2021. május 30-án. 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi zárszámadás benyújtásáról, elfogadásáról 

(írásbeli előterjesztés) (3-11. számú mellékletek)    

Előterjesztő: Markovné Szusics Xénia elnök 

 

 

 

Az elnök asszony tájékoztatja a képviselőket arról, hogy el kell fogadniuk a 2020. évi  

zárszámadásukat a 3-11. számú mellékletek szerinti tartalommal. 

 

Az elnök a képviselő-testület tagjainak véleménye alapján 3 igen szavazattal az alábbi döntést 

hozta: 

 

 

A  Zuglói Szerb Önkormányzat képviselő-testületének 

 

45/2021. (V. 30.) számú határozata 
 

a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadás elfogadásáról. 

 

A  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben  

és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Zuglói Szerb 

Önkormányzat képviselő - testületének jogkörében eljárva az elnök úgy dönt, hogy 

elfogadja  a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadását a 3-11. számú 

mellékletek szerinti tartalommal: 
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1./ A Képviselő-testület az önkormányzat 17/2020 (II.15.) számú határozattal elfogadott 

– többször módosított – 2020. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint 

határozza meg: 

     -  költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 7 430 ezer Ft-ban, 

     -  költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 968 ezer Ft-ban 

       állapítja meg, melyből 

       a.,költségvetési bevételének főösszege    4 471 ezer Ft, 

       b.,költségvetési kiadásának főösszege    2 968 ezer Ft, 

       c.,finanszírozási bevétele                2 959 ezer Ft, 

       d.,finanszírozási kiadása                       0 ezer Ft. 

 

2./  Az önkormányzat működési költségvetése 2020. évi kiemelt előirányzatainak 

teljesítése: 

      a., Bevételek: 

           - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4 468 ezer Ft 

           - működési bevételek: 3 ezer Ft 

           - működési célú támogatások államháztartáson kívülről: 0 ezer Ft 

      b., Kiadások: 

           - személyi juttatások:   336 ezer Ft 

           - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36 ezer Ft 

           - dologi kiadások:  2 044 ezer Ft 

           - ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft 

           - egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft  

 

3./  Az önkormányzat felhalmozási költségvetése 2020. évi kiemelt előirányzatainak    

      teljesítése: 

      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: 552 ezer Ft 

           - felújítások: 0 ezer Ft 

           - egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft 

 

4./    A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát 4 462 ezer Ft 

összegben hagyja jóvá, mely összeg a 2021. évi költségvetésbe a 26/2021 (II.13.) 

számú határozat szerint beépült. 

 

5./    A testület megállapítja, hogy a ZSZÖ nem rendelkezik hitellel, nincs hitelhez 

kapcsolódó törlesztési kötelezettsége, nincs hosszú távú kötelezettségvállalása, 

nem adott közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket stb.). 

 

6./     A testület megállapítja, hogy a ZSZÖ nem részesült Európai Unióból származó    

támogatásban.  

  

7./  a., A 2020. évi költségvetés teljesítésének 

           -   költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és a   

               költségvetési mérlegét a 3-4. számú mellékletek, 
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           - költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti 

(kötelező, önként vállalt, államigazgatási) részletezését az 5-6. számú 

mellékletek, 

           - összes bevétel és összes kiadás elemi előirányzatonkénti részletezését a 7-8. 

számú mellékletek  

 

           - a szakmai szöveges értékelést a 9. számú melléklet tartalmazzák. 

      b., A 2020. évi pénzeszközök változásának részletezését a 11. számú melléklet 

tartalmazza. 

      c., A 2020. évi vagyonkimutatást a  12. számú melléklet tartalmazza. 

       

   

 

(Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

 

Megállapítja, hogy a 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

 

 

 

 

 

Markovné Szusics Xénia s. k. 

     elnök 


