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Budapest-Csepel ~nkormhnyzata KCpviselo-testiilete a keriileti onkormhnyzat 
koltsCgvetCsi gazdhlkodhsa folyamatosshga biztosithsa CrdekCben a ftnanszirozhs Cs a 
koltsCgvetCsi gazdhlkodhs htmeneti szabhlyait az dlamhhztarthsr61 sz616, tobbszor 
m6dositott 1992. Cvi XXXVIII. torvkny 76. §-a alapjhn az alhbbiak szerint hathrozza meg. 

(1) Budapest-Csepel ~nkormhn~zata a. 2000. Cvi koltsCgvetCsCnek az elfogadAs6ig az 
intCzmCnyei Cs hivatala miikodCsChez az 1999. Cvi eredeti koltsCgvetCsben j6vihagyott 
kozponti forrhsoknak Cs sajht bevktelnek megfelelo pCnzeszkozt biztosit. 

(2) A fmanszirozhsnhl a nett6 fmanszirozhs rendjkt kell alkalmani. Ez azt jelenti, hogy a 
szemClyi juttathsokat Cs egyCb szemClyi jellegii kifizetiseket terhelo munkavhllal6i Cs 
munkhltat6i befizetCsi kotelezettsCgekke1 csokkentett onkormhnyzati thmogaths keriil 
az on6116 gazdhlkod6k szhmlhira. 

(3) A thmogaths mCrtCke havonta cimenkknt (intCzmCnyenkCnt) az 1999. Cvi koltsCgvetCsi 
rendeletben jovihagyott - sajht bevCtelle1 csokkentett - koltsCgvetCsi osszeg 111 2-ed 
rCsze, figyelembe veve a (2) bekezdCsben foglaltakat. 

(4) Az 1999. tervezett szintii thmogaths 111 2-ed rCszCt biztositja havonta az onkormhnyzati 
alapithsh Cs onkormhnyzati kotelezettsCgvhllalhst teljesito gazdashgi thrsashgok 
rCszCre. 

Az htmeneti gazdhlkodhs idoszakhban a gazdhlkod6k a felhalmozasi Cs thmogathsi 
kiadasokra kotelezettskget nem vhllalhatnak. A felhalmozhsok teriiletCn kiztirolag az 1999. 
Cvrol athk6d6 kiadhsok muszaki Cs pCnziigyi teljesitkse val6sithat6 meg. 



A 2000. 6vi koltsCgvet6si irinyelvek, a kozponti tdmogatds, valamint a foviros 6s a 
keriiletek forrdsmegosztdshnak ismeret6ben el kell k6sziteni a keriileti onkorminyzat 2000. 
6vi koltsCgvet6s6t. 

A koltsCgvet6si rendelet megalkothsdig a K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polghnestert 
az onkormhnyzat bev6teleinek folytat6lagos beszed6sCre 6s kiaddsainak fedez6s6reY 
tovdbbd a folyamatos miikod6si felt6telek biztositdsha. A felhatalmazds az 1999. 6vi 
kolts6gvet6si rendelet hatdlyba 16pCs6nek idopontjdig tart. 

A rendelet 2000. janudr 1-6n 16p hathlyba. 

A rendelet a 2000. 6vi koltsCgvet6si rendelet hatdlyba 16pts6nek napjhn, de legk6sobb 
2000. februir 15-611 hatdlydt veszti. 
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Z6radCk: A rendelet kihirdetve 1 999. december 14. napjhn. 



kltalfrnos indokolis 

A rendelet cClja, hogy a kozponti kolts6gvetCsi irhnyelvek megalkotasht kkiietoen a 
fovhros 6s keriiletek koziitti forrasmegoszths jovhhagyhshig, majd ezt kovetoen a helyi 
koltsCgvetCsi rendelet megalkothshig biztositsa az onkormhnyzat hltal fenntartott 
intCzmCnyek Cs a polghesteri  hivatal illetve a gazdashgi tarsashgok folyamatos 
miikodCsChez a sziiksCges forrhsokat. 

Riszletes indokolis 

1. 5-hoz Az (1)-(4) bekezdCs rCszletesen szabhlyozza, hogy a 2000. Cvi koltsCgvetCsi 
rendelet megalkothshig maximhlisan mekkora forras erejCig biztositja az 
Wormhnyzat az inthzmCnyei miikodtetCsCt, a keriilet iizemelCsCt, tovhbbh az 
onkormhnyzati feladatellhthst v6gzo tarsashgok folyamatos miikodCsCt. 

2. 5-hoz Az 1999. Cvrol hthliz6d6 felfijithsi, fejlesztdsi feladatok megval6sithshnak folya- 
matoshght biztositja. 

3-4. 5-hoz Az hllarnhhztarthsi toweny 76. 5 (1) bekezdhse szerint az htmeneti gazdhlkodasi 
idoszakra a felhatalmaztist hathrozza meg. 

5-6. 5-hoz A rendelet hathlyhak idejht hathrozza meg. 


