
A Zuglói Bolgár 0nkormányzat elnökónek

l8l2azl" (V. 3l.) határozata

a 2a2a évi zárszámadásróI

A Zuglói Bolgár onkonnányzat Testiiletének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 201 1 . évi
CLXXX. törvény l53.$ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításríról szóló 201 1. évi CXXVIII. törvény 4ó' $ (4)

bekezdésében foglaltak alapján a képviselő{estiilet jogkörében eljárva a következő határozatot
hozza:
1 ./ A Képviselő-testület az önkormányzat 't2/202o (II.15.) számú h atáÍozattal elfogadott _

többször módositott * 2020. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szennthaÍározza
meg:

- költségvetési és finanszirozási bevételeinek főösszegét 5 990 ezer Ft_ban,
- költségvetési és finanszírozási kiadásainak frösszegét 3 077 ezer Ft-ban
á|lapítja meg, melyből
a.'költségvetési bevételének ftiösszege 4374 ezer FÍ,
b.,költségvetési kiadásának foösszege 3 07? ezer FÍ,
c.,finanszírozási bevétele l 616 ezer Ft,
d.'finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.

2.l Az őnkormányzat működési költségvetése 2020. évi kiemelt előirányzatainak teljesitése:
a., Bevételek:

' működési célú támogatások államháztartáson belülról: 4 374 ezer Ft
- működési bevételek: 0 ezer Ft
- működési célú támogatások államháztaItáson kívLilről: 0 ezer Ft

b., Kiadások:
- személyi juttatások: 50 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociáiis hozzájárúási adó: l9 ezer Ft
- dologi kiadások: l 897 ezer Ft
_ ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft
- egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft

3./ Az önkormrinyzat fe|halmozási költségvetése 2020. évi kiemelt előirányzatainak
teljesítése:
a., Bevételek:

- felhalmozási célú támogatások ál1amháztartáson belülről: 0 ezer FI
- (saját) felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről: 0 ezer Ft

b., Kiadások:
_ beruházások: l 051 ezer Ft
- felújítások: 0 ezer Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Fl

4./ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát 2 973 ezer Ft
összegben hagyja jóvá, mely összeg a 2021' évi költségvetésbe a 812021 (II.15.)
szÍtrní hatÍtr ozat szeri nt beépült.



5./ A testiilet megállapítja' hogy aZBö nem rendelkezik hitellel, nincs hitelhez kapcsolódó
törlesztési kötelezettsége, nincs hosszú távú kötelezettségvállalása, nem adott közvetett

támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket stb.).

ó./ A testiilet megállapítja, hogy a ZBÖ nem részesült Európai Unióbó1származó
támogatásban.

7 '/ a., A 2020 évi költségvetés teljesítésének
_ költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és a
költségvetési mérlegét a 1-2 számú mellékletek,

- költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti (kötelezó,
önként vállalt, államigazgatási) részletezését a 3-4 számú mellékletek,

- összes bevétel és összes kiadás elemi előirányzatonkénti részletezését a 5-6 számtt
mellékletek,

- a szakmai szöveges értékelést a 7. számú melléklet tattalmazzák.
b.,A2020. éü pénzeszközök változásrírrak részletezését a 8' számú melléklet tarta|mazza.
c., A2020. évi vagyonkimutatást a 9. számú melléklet taÍtalííazza.

Tyütyünkova Mónika
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Zuglói Bolgár Önkormányzat
2020, évi szöveges lreszámolója

A Ztlg)ői Bolgár Önkorm ányzaÍ cé|ja, hogy szinvonalas kulturális műsorok és

hagyományőrzö rendezvények által segítse a Magyarországon élő bolgár közösség nemzeti
identitásának megőrzését' hozzájáruljon az anyanyelv használata és fejlesztése
körülményeinek javitásához, elősegitse a kulturális autonómia feltételeit a bolgár k<izösség

körében' ismertesse a többségi társadalommal a bolgár kulturális értékeket"
A Z,lgloi Bolgar onkorm ányzat számára 2020. évben az előző évekhez hasonlóan

véBezte tevékenységét a költségvetési koncepciójának megfelelően által nyújtott
lehetőségeihez mérten. Továbbra is kutada mind Magyarországon' mind Bulgáriában azokat a

lehetőségeket, amelyekkel munkája minél hatékonyabb és eredményes lesz, és eleget tud tenni
mindazoknak az elvárásoknak' amelyeket támasáanak feléje. Számos már régebb óta működő
bolgár szervezetekkel Vette fel, vagy folytatta eredményes kapcsolatait, valamint folytatott
egyeztetéseket annak érdekében, hogy a Bolgár Önkorman yzat, hogyan tudna hatékonyabban
résá venni a magyarországi bolgárok társadalmi életében, mind kerületi, mind fővárosi vagy
akár országos szinten.

Feladataink között szerepel a bolgár kultúra megőrzése, annak bemutatása és

terjesáése, civil szeruezetek illetve más nemzetiségi önkornrányzatokkal való kapcsolattartás.
A Zuglói Bolgár onkormányzat Képviselő-testiilete aktívan részt vesz a kerületi nemzetiségi
kerekasztal megbeszéléseken. Ennek köszönhetően több közös rendezvény szeruezésében is
részt vett. A Zug|,ői Bolgár onkormányzat számára igen fontos a bolgár, magyar vagy bolgár-
magyar kiadványok, könyvek kiadásának támogatása, amelyek a hazai bolgárság történetével,
kulturájával és hagyományaival' továbbá kortárs hazai bolgár és Bulgáriai művészek
bemutatása. (Balgarszki Veszti kétnyelvű havi újság támogatása, Haemus bolgár-magyar
társadalmi és kulturális folyóirat, amelyeket a Zlg|ói Bo1gár onkormányzat biztosída és

eljuttatja a kerületi bolgár lakosoknak. A Zuglói Bolgár Önkorm ányzat a Bolgár
Kutatóintézettel és a Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központtal összefogva
tovább kutatja a zug|óí bolgár családok tör1énetét, megszervezi a régi családi fotók és

dokumentumok digitalizá1ását' rendszerezését.
A Zuglói Bolgár onkorm ányzat tÍtrnagatta és közreműködött a legkisebbek számára a

rendszeres (heti) foglalkozásokban a vasámapi játszoházban, ahol kellernes körülmények
között a gyerekek elsajátíthatjak a bolgárság alapjait. Az Önkormányzat rdén is nagy
Íigyelmet fordított a bolgár nyelv és hagyományok ápolására a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi
Óvoda, valamint a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola támogatásával. A Zug|ői Bo|gát
Önkormányzat képviselő-testülete iskolai és óvodai taneszközök és irodaszerek
megvásarlásáva| hozzájáru|t a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola diákjainak és a Bolgár
Kétnyelvű Nemzetiségi ovoda óvodásainak 202012021-as tanév kezdését"

A Zuglói Bolgar onkormányzat képviselő-testülete hagyományörző tavaszváró
martenicákkal kedveskedett március l-én a zuglói bolgároknak, valamint a Zuglói
Önkormányzat képviselőinek és a Polgármesteri Hivatal dolgozóina&, hogy gyorsabban érj en

véget a tél, és gyorsabban elhozza a tavaszt. A Zuglói Bolgár onkormányzat képviselő-
testülete bolgár paradicsommagokat szerzett be és megszervezte a bo1gár paradicsompalánták
felnevelését, amelyeket a későbbiekben szét lettek osáva a zuglói óvodákban, iskolákban,
közösségi kertekben és Zugló lakosainak. A Zuglói Bolgar Önkormányzat képviselő-testíjlete
résá Vett és támogatta Bugária Nemzeti ünnepe alkalmából rendezett ünnepséget" A Zug|ői



Bolgár onkorm ányzat részt vett a szervezésben és támogatta a Bolgár C)rtodox Templomban
a Szt' Trifon tisáeletére, a pravoszláv Virágvasámapi, Hús-véti és Szent György-napi, a Nagy
Vízkereszti Vizszentelés liturgiákat. A ZugÍóí Bolgár onkormányzat Képviselő{estülete
2020.07.30-án a zuglóí nemzetiségi önkormányzatokkal közösen Zuglói Nemzetiségi
Gasárónapot szelyezÍek a 4.ug1ói Nemzetiségek Házában.

A Zugloi Bolgár onkormányzat képviseló-testülete résá vett a Harkányi bolgár
katonatemetőben nyugvó a Második Világháboruban Magyarországon elesett bolgár katonák
sírjainak megkoszorúzásán..'

A Zuglői Bolgár onkormányzat képviselő-testülete részt vett a szervezésben és

támogatta a Bolgár_Magyar barátság napja alkalmából megrendezett ünnepségeket. A Zuglói
Bolgár onkormányzat képviseló-testülete hozzájárult a Magyarországi Bolgár ortodox
Egyhílzközség alapítója Borisz Nevrokopi Metropolita vértanú tisáeletére a Budapesti Sá.
Ciorill és Szt Metód Pravoszláv Templom kdében felállított emlékmű megvalósításához. A
Zuglói Bo1gár Önkormányzat képviselő-testülete tárnogada a Jantra Néptánc Egyesület által a

Bolgár Művelődési Házba 2020. július 13-16- ig szer\|ezett napközis tábort, továbbá 2020.
évben is támogatta a bolgár gyerekek részéte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete és a
Fóvrírosi Bolgar Onkormányzal á|ta| megrendezett Mikulás ürurepséget'

A 2020. évben is sikerült megren dezni a zuglói bolgárok részére a Demetemapi
ünnepséget.

A Zuglói Bolgar onkormányzat képviselő-testiilete a jáwányhelyzet miatt elrendelt

,,home offrce" technikai feltételeinek megteremtése érdekében informatikai és irodai tárgyi
eszközök" felszerelések szerzetÍ be.

A Ztlglói Bolgár Önkormálryzat képviselő{estülete a Zug1ói Nemzetiségek Háza
udvarának, kertjének, illetve a trelső helyiségeinek rendezésére és zöldebbé tételére
eszközöket, virágládákat, cserepeket' balkonládákat, virágokat, növényeket, cserjéket'
ürágftildeket, stb., vásárolt.

Budapest, 2021 .05.31"

D.r*,/-
Tyiityünkova N4ónika
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2020. évi vagyonkimutatás

Zuglói Boigár Önkormányzat

Megnevezés Bruttó Nettó
tsz VrgyonkimuÍst{s iétolei erer Ft-ban €zeÍ Ftóan

I EszKij7óK
z NEMzf,TI vÁGYoNBÁ TARTozo BEFEKTETETT EszKozoK

íI+II+I +Iv) 2541 712?
t I. lmmrteriílir javrk (r+b) 75 0
4 a) Törzsvagyon (aa+ab) 0 0
5 aa) Forgalom képtclen

6 aaa) NernzetAazdasási szemDontból kiemelet iclentósesű vasYon

1 ab) KoÍlátozottan forsaloÍrkéDes

8 b) Üzleti vaA.on 75 0

9 . r{Ígyi eszkózók (l+2+3+4+5) 2466 1L27
l0 l. Ine.tl'nok & bpcsolódó vrsYoni értékll iosok 0 0

ll a) Törzsvagyon (aa+ab) 0 0
t7 aa) FoÍg8lom képtelen

13 aaa) N€mzekazdasáEi szimDontból kiemBlet ielóntósésű vaEyon

14 Bb) KodátozoÍtaD forgalomképes

t5 b) Üzleti vasyon n 0
ló 2. Gépck b.rendozés€k é5 fe|szrrelés€k iármúvok ía+b) 2486 7127

11 e) TöEsvagvon (áa+gb) 0 0

r8 aa) FoÍgalom képtelen

l9 áá2) Nemzetgazdasági szempontból kieinel€t ielentőséAú vagyon

z0 ab) Korlátozottan forgalomképes

21 b) Üzleti vasYon 2466 7727

3. TeíYésállrtok (.+b) 0 0
73 A) Töízsvagyon (aa+ab) 0 0
24 aa) Forgaloft tépt9lon

25 aaa) NoíEetgazdasáqi szcmpontból kiomelet ielentóségü vagyon

26 ab) Korlátozotta' folsalomkéDes

77 b) Üzleti yasvon ol 0
2A {' Beruház{soh felúiÍtísok ol 0

29 E) TörBv8gyon (aa+ab) ol 0
30 aa) Forsalom ké'tel€n
3t aaa) Nomzetsazdasási szemDontból kicmolot ielentóségű vagYon

37, ab) Korl&ozotbn forsalomképes

b) Üzleri vas/on 0 0
31 5. Tírpvi ey'kozök értékhe|vesbítése ol 0

a) Törzsvagron (aa+ab) ol 0

36 aa) Forsalom kéDielcn o 0

37 aaa) NerÍrzetsazdasási szaÍÍDontból kieÍ'eleÍ ielentósésű vasvon

38 ab) Korlátozottan folAalomképes

39 b) Uzleti vagyon ol 0

{0 Irt. BefelÚctett Dénziicyi.J'köz6k íl+'+3) ol 0
4l l. Tlrlós Íés'.Jedérek (i+b) ol 0
12 E) Törzsvasyon (aa+ab) ol 0
d3 aa) FoÍgalom kéDtelén

41 aaa)Ncmzetsázdasási szpmpontból kiemelet ielenfóségll vagyon

45 rb} Korláiomltln forgaloÍnkép€s

16 ):Üzletivagyoo 0l



9.'meltettet a ..ll.l202L' ív \) } számú határozatho2

2020 " év í vagyonkimutatás

Zuglói Bolgár onkormányzat

Megnevezós Bruttó Nettó

ssz vssvonkimutsÍís tételei ezeÍ Ft_ban ezer Ft-ban
11 2. T.rtós hitelviszonvt m€stestes'Íó érték!.DÍiok 0 0

48 a) Törzsva{von (aa+ab) 0 0

49 aa) Fo.galom kéPtelen

s0 aaa) NemzclAazdasági szempontból kiemelet ielentóségü vegyon

s1 ab) Korlátozott4 forsaloÍnképgs

s2 b) Üzleti vasyon 0
53 !' Befoktet€tt pénzügYI e6zk{iz6k értékh.|YesbÍte6e 0 o

54 a) Titrzsvasyotr (aa+ab) 0 0

55 Bá) Forgalom képte|en

5ó aaa) N€mzetgazdasási szülponiból kieme|et ielentóségl vagyon

s1 ab) Korlátozottán forralomképes

5E b) ÜzleÍi vasyon Í) 0
s9 IV. Konccsszióbr, vaEYonkeze|érbe rdott oszközók 0 0
60 a) Töl_zsvagyon (aa+ab) 0 0
6l aa) FoÍgalom képtelen

61, asa) Nernzetsazdasfui sz9mpontból kiemelet ielentóséPű vaqyon

63 ab) Korlátozottan folsalomkéDes

64 b) Üzleti vasyon 0 0

65 B NEMZETI vAcYoNBA TÁRTozÓ FoRGÓEszKÖzÓK {l+rl) 0 0

66 l. Készlet€k

61 II. Értékprpírok
68 c PÉNZEszKÓzÖK G+II+ I+IV) tot e z9'13

69 !. I,€kötlitt b.nkbététck
70 Il. Pénztír.k' csekkek' betétkön'aek r 1

7l III. F'orintlzÍÍíl{k 2912 2972

Iv. D€vizr!ámlák
73 D KOVETELESEK (l+II+m) 0 0

74 t. KölÍ!écveté'i óvben osedék€s kíivot.lósek

tI. KölÍsésveaési óvet kóvot6etr .redések követelések

76 I. Követelés jellegű srjtíos olszdmol{sok

77 E EGYÉB sÁJÁTos ELsziMoLÁsoK o+Il+tll) 0 0
78 L Elő'oieson felsz{mított lltal{no! forsrlmi !dó elszímolíss
79 II. Fizetendó áItrláío' forgrlDi .dó ebzámol{sr
80 I . Esvéb sriÍtos.szközoldrli elszírüolÍsok
8t F AKTÍV IDÖBELI ELIIATÁRoLÁSoK
82 EszkÓzÖK issz&sEN: 5 514 4 t&,
83 FORRASOK
t4 G sAJÁT TóKE G+It+nD 4100 4100

85 I. Nemzeti v.syon indulískoÍi értéko 490 490
86 Il. Nemzrti vagyon víltozÁlri
87 III. Esvéb oszközök indu|fukoÍi érÍéke ós v{ltozásri s66 566
88 IV" FolhaInrozott eredmény 1075 1075

89 fu 2közík értékhelyesbÍtésén€k Íorf áss
90 vr- Mér|es szerinti eredméuY 1969 1969

9l H KÖTELEZETTSÉGDK o+I|+IIn 0 0
92 I. KöItsécv€t&i évben éscdésck kbt.lozettgégek

93 n. Költsécvoté5i évcÍ követóen c!€dés.k klitclozettsések
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2020' éví v agy onkimutatás

Zuglói Bolgár Onkormányzat

Megnevezés Bruttó Nettó
s3z. vicvonkimüt'tás tételei erer Ft-ban élef Ft-ben

94 IIL Kt'telozett!ési iellesú s!iíto6 elgámolírok
95 I EGYÉB sAJÁTos FoRMsoLDALt ELszÁMoI'isoK
96 J KINCSTARI szÁMLAvEzETF^ssEL KÁPcsoLATos

nr.szÁvor'Ásox
91 K P^sszÍv IDóBELI ELHATÁRoLÁSoK
9E FoRRÁsoÍ ÖssznsEN: 4 100 4 100

Il. Áz Önkorm{nyzát könywiteli mérle8éb.! ncm sz.repl6 eszk{izök és kölclez.ttségok

0-r{ loírt de használatbon lóvő' illetvc hrsznÁlrtoí kjvüli cszközok íllomíny! (bruttd órÍék)

r Önkormányz't tUlrjdohdbln lév6, kÍllö! jogsztbíly rhpátl érték ltélkirl nyilvántartott eszközök íllol

rv. Á mé.'cgbeÍ értékl(el nem sze.eplő eszközók és íorrísok

99 Immateriális iavak 7S

100 z. Inqatlanok és kaDcsolódó vasyoni éÍtélfi] iosok
10r Gépek' berendezések, felszer€lés€k' ié.miivek 1603

tn2 4. Tenvésállatok

103 5. Koncesszióba" vagyonkeztlésbe adott' v8gYonkezelésbe v6tt eszközök

104 lsszcrenl 1678

t05 szakmai nyilblá$taÍtásba szoÍeDlő képzömúvészeti alkotások (db)

106 2. G}titemények (db)

t07 Kulfunílis iavak (db)

108 4. LevéIlfui any8s' tevtálak télkéDtársk terv-. {érkéD- és irstanyasa (db)

t09 összesen:

110 a) 0 l fókÜnyvi száÍnlacsoDortbal nyilváítártott Bcfeketett €szközök

Itt b) 02 fókönwi számlaosoDortbÁ! nyilvántaÍtott KészIelek
112 c) 03 Íökönr"vi számlacsoportban nYilvántartott Füsső és bizlos (iövóbeni) követelések

n3 d) 04 fókönwi szán'lacsoportbaÍl nyilvántaÍota Foggó kötelezettségek


