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35/2000. MI. 19.) Kt. szdmu rendelete 

a 2000. Cvi koltsCgvetCsCro1 sz616 
1912000. (VI.27.)rendelettel m6dositott valamint a 

2812000. (X.24.)Kt. sz. rendelettel m6dositott 
4/2000.(II. 22.) Kt. szamu rendelet 
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Budapest-Csepel ~nkorrni in~zata Budapest-Csepel ~nkorman~zata 
19/2000. v . 2 7 . )  Kt. sz., valamint a 3512000. (XII.19.1 Kt. sziimii rendelete 

28/2000.(X.24.)Kt. sz. rendeleael mhdositott a 2000.Cvi koltsCgvetCsCr01 sz616 
6 19/2000. (C/1.27.)Kt. sz ,  valamint a 

28/2000. (X.24.)Kt. s z  rendelettel mddositott 
a 2000. Cvi 412000. (11.22.) Kt. szam6 rendelet 

koltsCgvetCsCr01 m6dositasarol 
(egysiges szerkezetben) 

Az iillamh&artasrbl sz616 - tobbszor Az iillamh&art8sr61 sz616 - tobbszor 
mddositott - 1992. Cvi XXXVIII. torv6ny 65. mbdositott - 1992. 6vi XXXVIII. torvkny 
a a Magyar Koztiu-sasiig 2000. Cvi 65. §-a, az iillamh&arth miikodesi rend- 
koltsCgvetkskrii1 sz616 1999. Cvi CXXV. jCrol sz616 mddositott 21 7/1998. @I. 30.) 
torvCny alapjh, valamint a helyi Korm. rendelet 53. 5 (1) bekezdkse alapjh 
onkormhyzatokr61 sz616 - tobbszor a KCpviselo-testiilet az aliibbiak szerint 
m6dositott - 1990. Cvi LXV. torveny 10. § m6dositja a 2000. Cvi koltsCgvetCsCro1 
(d) pontjiiban meghathrozott jogkoriben sz616 19/2000. PI. 27.) Kt. szbmzi, valamint 
e l j h a  a KCpviselo-testiilet a Budapest- a 28/2000. (X24.) Kt. szhmzi rendelettel 
Csepel 0nkormAnyzata 2000. 6vi koltdg- mbdositott 4/2000. (11.22.) Kt. s z h i ~  
vetCsCrol az aliibbi rendeletet alkotja. rendeletkt (tovhbbiakban: R.) 

I. fejezet 

A rendelet hatalya 

A rendelet hakilya kiterjed a Budapest- 
Csepel 0nkorm6nyzata gazddkodiisi 
feladatait elliit6 Polghesteri Hivatalra, a 
koltdgvetCsi intCzmCnyeire, valamint a 4. § 
Cs a 12. 9 (1) bekezd6s c.1 pontja alapjAn a 
kisebbsCgi onkormhyzatokra. 

Budapest-Csepel dnkormanyzata 2000. 
Cvi koltsCgvetCse 

kiadasainak Cs bevCteleinek foosszege, 
a hiany mCrtCke Cs finanszirozasanak 

a m6dja 

(1) Budapest-Csepel ~nkormin~za ta  2000. (1) A R. 2. § (1) bekezdkse helykbe a 
Cvi koltsCgvetCse kovetkezo rendelkezCs 1Cp: 

,,Budapest-Csepel Onkormhyzata 2000,kvi 
kolts6gvetkse 

a./kiadiisi foosszegCt 8.762.728 ezer Ft-ban a./kiad&i foosszeg6t 9.048.43 1 ezer Ft-ban 
b./bevCteli foosszeget 8.050.053 ezer Ft-ban b./bevCteli foosszegCt 8.408.225 ezer Ft-ban 
c.lhihyiit 71 2.675 ezer Ft-ban c.1 hihyht 640.206 ezer Ft-ban 
iillapitja meg. dlapitja meg". 



(2) Az (1) bekezdCs szerinti bevkteli 
foosszeg forrAsonkCnti elBirhyzatait az 
I. szhmzi melle'klet 6. oszlopa hathrozza meg. 

(3) Az (1) bekezdes szerinti kia&si 
foosszeg kiemelt el6irhnyzatonkCnti 
osszegeit a 2. szhmzi melle'klet 6. oszlopa 
hathrozza meg. 

(4) Az (1) bekezdCs szerinti bevCteli Cs 
kiadasi foosszegen beliil a bevCteli 6s kiadhsi 
eloirhyzatokat mCrlegszeriien, Cs e@ttal a 
finanszirozisi mCrleget is bemutatva a 9. 
szhmzi melle'klet tartalmazza. Ugyanezen 
adatok felhasznaliisAva1 kCsziilt a 
pCnzgazdAlkod6s eredrnCnyCt bemutat6 a 
13. szhmzi melle'klet. 

(5) Az (1) bekezdts szerinti 712.675 ezer Ft (2) R. 2. $ (5) bekezdes helyCbe a kovetkezo 
hihyt rendelkezks lCp: 

,, Az (1) bekezdCs szerinti 640.206 ezer Ft 
a.1 az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel hihyt 

kotiitt hitelszerzodCs alapjh rovidlejhrat5 a.1 az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel 
(foly6szhla) hitellel, kotott hitelszerzodCs alapjh rovidlej6rat5 

(foly6szhla) hitellel, 

b.1 1993. Cvi LXXVIII. torvCny 62. Cs 63. b.1 1993. Cvi LXXVIII. torvCny 62. Cs 63. 
$-aira tekintettel az elidegenitesi bevktelbol $-aira tekintettel az elidegenitesi bevktelbol 
kCpzett tartalCkok ideiglenes bevoniisaval kdpzett tartalCkok ideiglenes bevoniishval 
finanszirozza. finanszirozza". 

(6) Az (5) bekezdCsben meghat&ozottak 
figyelembevCtelCve1 a bevCtel 6s kiadas 
egyezos6gCt Ggy is biztositja, hogy az 
onkormhyzat pCnziigyi stabilithshak erejCig 
az onkormhyzati koltsCgvetCsi intCmCnyek 
6s a Polghesteri  Hivatal feladatainak 
thogatAs6t csokkenti. 



(7) Figyelernmel a koltstgvettsi h ihy  
nagyshgka az Cv kozben realizA6db - nem 
ctljellegu - onkormhyzati tobbletbevttelt 
kizzirblag a forrhshihy csokkenttstre kell 
forditani. 

(1) A Ktpviselo-testiilet cimenktnt, azaz 
onilloan 6s rtszben onillban gazdhlkod6 
onkormhyzati koltstgvettsi inttzmb 
nyenktnt hatzirozza meg eloirhyzatait 
szemtlyi j uttaths, munka-ad6kat terhelo 
jhmltkok, dologi kiadhs, szociilpolitikai 6s 
egytb ptnzbeli juttaths, thogaths, 
ptnzeszkoz htadhs, felfijithsi 6s felhalmozhsi 
kiadhs bonthsban, valarnint a koltstgvettsi 
ICtszhkeret feltiintettstvel. 

(2) Az onhll6an 6s rtszben onAl6an 
gazdilkod6 koltstgvettsi inttzmtnyek - 
kiilon-kiilon - alkotnak egy-egy cimet. Ennek 
felsorolhsht az onhll6an gazdhlkodb 
inttzmtnyek vonatkozhsaban a 3. a-i., 4. 6s a 
7. szcimzi mellikletek, a rtszben onill6an 
gazdhlkodb inttmCnyek vonatkozhshban a 
6/a i s  6h. szcimzi mell&kletek tartalmazzhk. 

(3) A cirnrenden beliil alcimet a 
Polghesteri  Hivatal vonatkozhshban 
szakfeladatok jelentik, melyek elo- 
irhyzatait a 4/a. szdmzi melliklet hathrozza 
meg. 

(4) A felfijithsi 6s a felhalmozhsi kiadasokat 
cimenktnt 6s feladatonktnt az 5. szcimzi 
melliklet hatzirozza meg. 

(5) A Budapest-Csepel ~nkormhyzata 3 
Cves - gordiilo koltsCgvetCsi tervtt - a 8/a i s  
a 8/b. szdmzi melliklet tartalmazza. 



(6) Budapest-Csepel ~nkormhn~zata hitel- 
illomhnyhak alakulhiit a 11. szamzi 
mellkklet, a tobbkves kihathsal jk6 dontksek 
szhszeriisitks~t - tajCkoztat6 jelleggel - a 
12. szcimzi melliklet rkszletezi. 

(1) A helyi kisebbskgi onkormhnyzatok 
koltsCgvetCsi bevCteli Cs kiadasi eloirhnyzatai 
a 4/b. szhmzi mellkklet szerint a kovetkezo: 

Bolghr Kisebbsigi Onkormhnyzat 
5.102 ezer Ft bevetel 
5.102ezer Ft kiadks 

Cighny Kisebbskgi Onkormdnyzat 
4.395 ezer Ft bevetel 
4.395 ezer Ft kiadhs 

Nbmet Kisebbsigi Onkormhnyzat 
6.013 ezer Ft bevitel 
6.013 ezer Ft kiadks 

Orminy Kisebbsigi Onkormhnyzat 
5.725 ezer Ft bevitel 
5.725 ezer Ft kiadhs 

(2) A (1) bekezdCs szerinti bevkteli 6s kiadasi 
eloirhnyzatokat mkrlegszeriien, thjCkoztat6 
jelleggel a 10. szhmzi melldklet mutatja be. 



Budapest-Csepel ~nkorman~zata 
kiiltsCgvetCsi 

tartalCk eloiranyzatai 

(1) Az 1. 5 (1) bekezdeseben j6vihagyott (l)A R. 5. 5 (1) bekezdkse helyebe a 
kiadiki f6osszegbol a tkgyevi cCltartaltk kovetkezo rendelkezks 1Cp: 
549.399 ezer Ft. A cCltartalCk cimeit a 2/a. ,, Az 1. 5 (1) bekezdCsCben jovihagyott 
szbrnu' rnellkklet tartalmazza. kiadiki fijosszegbol a tkgyevi celtartalek 

549.814 ezer Ft. A cCltartalCk cimeit a 2la. 
s z h ~  melleklet tartalmazza." 

(2) Az 1. 5 (1) bekezdeseben j6vihagyott (2) A R. 5. 5 (2) bekezdese helyebe a 
kiadasi foosszegbol az altalfinos tartalCk kovetkezo rendelkezes 1Cp: 
1.338 ezer Ft. ,, Az 1. 5 (1) bekezdeseben j6vihagyott 

kiadhsi foosszegbol az iiltalfinos tartalek 
1.023 ezer Ft." 

(3) Hatdlyon kiviil helyezve. 

11. fejezet 

Budapest-Csepel ~nkorman~zata  
2000.Cvi koltsCgvetCsCnek ~Cgrehajtasi 

sza balyai 

(1) Az onkormfinyzati koltsCgvetCsi intez- 
menyeknek Cs a Polghesteri  Hivatalnak a 
koltsCgvet6si alapokmfinyaikat a rendelet I., 
2., 3. b 4. szbrnzi rnelle'kleteiben 
meghatiirozott osszegek alapjfin kell 
elkdsziteniiik. 

(2) A KCpviselo-testiilet felhatalmazza az 
onkormfinyzati koltsegvetesi intkzmknyek 
vezetoit Cs a Polghesteri  Hivatal 
vonatkozhsaban a polghestert  a 
koltsegvetesben el6irt bevdtelek beszedeskre 
Cs a jovihagyott kiadasok teljesitCsQe. 



(3) Az onkormhyzati koltsegvetesi intez- 
menyeknel Cs a Polghesteri Hivatalnal a 
tervezett bevktelek elmaradasa nem vonja 
automatikusan maga u t h  a koltsCgvetCsi 
thoga t i s  novekedCset. A kiadasi eloirhy- 
zatok, amennyiben a tervezett bevCtelek 
nem folynak be, nem teljesithetok. 

(4) Az on8116an gazdalkodd koltsCgvetCsi 
intCzmCny elemi koltsCgvetCse esyiittesen 
foglalja magaban sajat, valarnint a 
hozziirendelt rCszben onalldan gazdiilkodd 
koltsCgvetCsi intCzmCnyek eloirhyzatait. 

(1) Az onkormhyzati koltsCgvetCsi intCz- 
mknyek Cs a Polghesteri  Hivatal 
pCnzmaradvhyat - ezen beliil a szemClyi 
juttatasokra fordithatd maradvhyt - a 
KCpviselo-testiilet hagyja jdvh. A KCpviselo- 
testiilet dont az onkormhyzati szabad 
maradvhy feloszt~iirdl. 

(2) Az onkorrnhyzati koltsCgvetCsi intCz- 
mCnyek Cs a Polghesteri  Hivatal 
penzmaradvhya elszAmol~sa sor6.n 

a.1 a vCgleges feladatelmaradas miatti 
osszeg, 

b.1 a meghatiirozott cClra rendelkezksre 
bocsatott, Athkddd pCnziigyi teljesitCs 
nClkiili osszegek maradvhya, 

c.1 a munkaaddkat terhelo jhlCkok 
~ o g a t h s s a l  fedezett, illetve arhyos 
rCszCnek maradvhyiibdl azon osszeg, amely 
nem kapcsolddik a szemClyi juttatis 
eloirhyzathak jhlekkijteles marad- 
vhyhhoz, 

d.1 a gazdiilkodhsi szabalyok megsCrtCsC- 
bol s z h a z d  maradvhy 
Budapest-Csepel ~nkormhyzatat  illeti meg. 



(3) Az onkormhyzati koltsCgvetCsi intCz- 
mCnyeknCl Cs a Polghesteri  Hivatalnhl a 
~Cnzmaradvhy szemClyi juttaths 
maradvhyhak csak a bCrmegtakaritasb61 
s z h a z d  rQzCvel lehet novelni szemClyi 
juttaths eloirhyzatht. A pknzmaradvhy 
toviibbi rksze szemClyi juttatasra nem 
hasznhlhatd fel. 

(4) A koltsCgvetCsi intCzmCnyek a kiilon 
jogszabdyban szabdyozott feliilvizsghlat 
u t h  jdvtihagyott elozo Cvi pCnz- 
.maradvhyaikat Cs vhllalkozasi eredrnb 
nyeiket kiz&-dlag a KCpviselo-testiilet 
dontCse u t h  hasznhlhatjhk fel. 

A tartalkkok felhasznhlhshnak 
szabhlyai 

(1) A Kkpviselo-testiilet utdlagos tajb 
koztatisi kotelezettskg mellett a 5. 9 (1) 
bekezdkskben meghatirozott, a 2/a. szcimzi 
rnelle'kletben 

- Onkormhyzati palyhzatokhoz 
- Millenniumi kiadhsokra 
- Kozoktathsi feladatok ellatiis&-a 
- ~ r d e k e l t s ~ ~ i  tartalCk 
- Szocihlis Cs egeszskgiigyi feladatok ella- 
tha,  fejlesztdse 

- ~ktatcisi Agazat fejlesztksi kiaddsa 

cimeken tervezett cCltartalCk feletti 
rendelkezksi jogot a polghesterre ruhkza 
At, az alibbiak szerint: 



a.1 Onkormhyzati pdyhzatokhoz sziik- 
sCges onrCszhez a cCltartalCk igCnylCsCre az 
onill6an gazdilkod6 intCzmCny - az 
igazatvezeto egyetCrtCsCve1 - jogosult. A 
phlyhzat benfljthsit megelozoen - a 
Polghesteri  Hivatal felulvizsghlata 
alapjh - a polghester  dont az onrCsz 
j 6vhhagyhshr61. 
A pdyhzatokhoz ut6lagosan onrCsz 
igCnybevCtelCre nincs lehet6sCg. 

b.1 Millenniumi kiadasok felhaszndisa a 
cCltartalCkban 1Cv0, valamint az erre a cClra 
elkulonitett szhlfira befolyt osszeg erejCig 
tortknhet. A kzjizetisek a polgrirmesteri 
ellenjegyzis mellett tortinhetnek. A 
programok kozott - jogszabrilyban 
meghatrirozott - ritcsoportositris lehet6sige 
polgrirmesteri engedillyel biztositott. 

c.1 A kozoktatisi feladatokra kotott fel- 
hasznilissal biztositott kozponti 
koltsCgvetCsi thoga t i s  kifizetCse 
folyamatos igCnylCs, valamint a Fovfirosi 
T ~ S Z  intCzkedCse alapjh - polghesteri 
engedkllyel tortknhet. 

d.1 Az CrdekeltsCgi cCltartalCk felhasz- 
ndhshra - az igazatvezetok javaslata alapjh 
- a polghesteri  intCzkedCst kovetoen van 
1ehetosCg. 

e.1 A szocihlis Cs egtszsCgiigyi feladatok 
ellithsa, fejlesztkse cClra elkiilonitett tartalCk 
felhasznilisa az igazatvezeto javaslata 
alapjh - polghesteri  intCzkedCs kiadasival 
tortCnhet. 

J / A z  ~ktatrisi ~ ~ a z a t  fejlesztisi kiadrisa 
ciltartalik felhasznrilrisrira - az dgazatvezetg 
javaslata alapjrin - polgrirmesteri intizkedist 
kovetgen van lehet6sig." 

(3) A 5. 4 (1) bekezddsben megha~ozot t  
cCltartalCkb61 az ifj6sigi feladatok 
thoga t i s  h a  eloirhyzott osszeg 
felhasznilisfir61 a 619/1997.0(1.25.) Kt. 
hatfirozat alapjh az Ifj6sagi Albizottsig 
dont . 



(4) A KCpviselo-testiilet az hltalhnos tartalCk 
feletti rendelkezksi jogot a polghesterre 
bizza, utolagos thjCkoztathsi kotelezettsbg 
mellett. 

( 5 )  Hatlilyon kiviil helyezve. 

(1) A Kdpviselo-testiilet a jbvhhagyott elo- 
irhnyzatok vonatkozhshban a mbdosithsi 
jogot a kovetkezo esetekben tartja fenn 
maghnak: 

a.1 az onkormhnyzati koltsCgvetCsi 
intCzmCnyek thogaths vtiltozhsa, 

b.1 az onkormhnyzat bevkteleinek Cs 
kiadbainak mbdosithsa. 

(2) A Kepviselo-testiilet a jbvhhagyott 
eloirhnyzatok kozotti htcsoportositas joght az 
alhbbi esetekben ruhkzza a polghesterre: 

a.1 onkormhnyzati koltsCgvetCsi intCz- 
menyek kozotti feladathtrendezCsbo1 
kovetkezo eloirhnyzat-mozgatas, 

b.1 a koltsCgvetCsi intCzmCnyen beliil a 
kiemelt kiadhsi - szemClyi juttaths 
munkaadbkat terhelo jhlCk, dologi kiadhs, 
szocitilpolitikai Cs egyCb pCnzbeli juttatasok, 
felfijithsi Cs felhalmozhsi kiadas - 
eloirhnyzatok kozotti htcsoportosiths, 

c.1 a Polghesteri  Hivatalt Crintoen az 
alcimek (szakfeladatok) kozotti htcso- 
portosiths. 



(1) Az onkormhnyzati koltsCgvettsi intCz- 
mCnyek - beleCrtve a Polghesteri  Hivatalt 
is - a rendelet 3. e's 4. szdmzi melle'klete'ben 
j6vhhagyott szemClyi juttat&, munkaad6kat 
terhelii jhlCkok, dologi kiadas, 
szocidlpolitikai Cs penzbeli juttatas, 
pCnzeszk6z atadas, feliijit&i kiadis, 
felhalmozhi kiadas eloirhnyzatokon belul 
kotelesek gazdalkodni. 

(2) A k6ltsCgvetCsi intCzmCnyek a j6va- 
hagyott bevkteli eliiirhnyzataikon feluli 
tobblet bevtteleiket, a KCpviselo-testiilet 
egyidejii tiijCkoztathsitva1 felhasznhlhatjiik. A 
tervezett eloirhnyzatot meghalad6 
tobbletbevCtelbo1 - kizholag a 
jogszabalyban szabalyozott tdtelekbiil Cs 
m6don - az Cves szemClyi juttathok Cs 
munkaad6kat terhelo jhldkok eloirhnyzatat 
megemelhetik. 

(3) A koltsCgvetCsi intCzmCnyek a dologi 
kiadason beliil az ClelmezCsi (Clelmiszer 
beszerzCs, vasholt ClelmezCs) kiadhsok Cs az 
energia (gkenergia-, villamosenergia-, 
thvho- 6s melegviz-szolg~ltatits dija, 
tiizeloanyag beszerzes) kiadhsok altdtel 
eloirhnyzatat egytb dologi kiadasok 
novelCsQe nem fordithatjtk. 

(4) Az onkormhnyzati koltsCgvetCsi intCz- 
mCnyek a koltstgvetCsben meghathozott 
feladatok vCgrehajthsaCrt, a vonatkoz6 
jogszabalyok betartasa mellett, ona116 
felelossCgge1 tartoznak. 



Az onkormhnyzati, valamint intCzmCnyi 
beruhhzhsokra, feluj ithsokra, hbeszerzCsre, 
szolgdtathsok beszerzCsCre a kozbeszerzCsi 
torvCnyben Cs a helyi rendeletben 
meghatihozott eloirisokat kell alkalmazni. A 
kozbeszerzCs CrtCkhatiira 2000. december 3 1 - 
ig: 

- hbeszerzCs esetCn 16 millib forint 
- CpitCsi beruhhzhs esetCn 32 milli6 forint 
- szolgdtatasok megrendelCse esetCn 8 
millib forint 

- CpitCsi beruhhzas esetCn a Kbt. 42. 8- 
hnak (3) bekezdCse szerinti elominositCsi 
kotelezettseg tekinteteben 240 millib 
forint. 

(1) A Polghesteri Hivatal a j6vhhagyott 
- az Cvkozi vdtozhsokkal m6dositott - 
koltsCgvetCsi thogathst: 

a.1 az onkormhnyzati koltsCgvetCsi intCz- 
mCnyek Cs a Polghesteri Hivatal miikodesi 
kiadasaira dekhdonkCnt, tCteles igCnylCs 
alapj hn, a szemClyi juttathsok 
vonatkozashban nettbsitva utalja a 3. szcimzi 
melle'kletekben meghathrozott osszegek 
figyelembevCtelCve1, 

b.1 a hatvan napon ttil lejM fizetCsi kote- 
lezettskgek rendezCsChez illetve 
keletkezCsCnek megelozCsChez, a havi 
esedCkes thogat is  terhkre elorehozott 
thogatiist utalhat ugy, hogy az 
elorehozott thogat is  kiziirblag a lejhrt 
kotelezettskgek teljesitCsCre keriiljon 
felhasznalhsra. 

cl a helyi kisebbsCgi onkormhnyzatok 
rCszCre a szemClyi juttatasok 6s jhlCkaik 
kivCtelCve1, havonta, idoarhnyosan utalja. 



(2) A Polghnesteri Hivatal az (1) bekezdes 
a.1 pontjaban meghatirrozottakt61 eltkrhet az 
Cv kozben fellCpo likvidithsi problCm& 
alkalmaval. Errol elozetesen tajkkoztatni kell 
az intCzmCnyeket. 

(3) A Polghnesteri Hivatal koltsCg- 
vetCsCben meghatkozott feladatra atadott Cs 
egyCb thmogathsok kiutalhsa havonta, 
negyedCvenkCnt illetve Cvi egyszeri 
alkalommal 6s szerzodCs alapjh tortCnhet, a 
likvidithsi helyzettol fiiggoen. Az 
onkormhyzati alapellathst nem Crinto 
pCnzeszk6z atadasok forrasa kizkblag a 
miikodCsi hitel. 

(4) Tekintettel a koltsCgvetCsi h ihy  mCr- 
tekCre, a koltsCgvetCsbe tervezett - korhbbi 
onkormhyzati kotelezettsCgvallalassal nem 
terhelt fejlesztksi, beruhilzhsi, egyCb 
felhalmozasi feladatok megval6sitaska csak 
konkrCt forras megjelolCsse1 keriilhet sor. 

(1) A KCpviselo-testiilet a hitelfelvCtelhez, a 
kotvCny kibocsatashoz kapcsolod6an : 

a.1 Sajat hathskorben megtartja a kozCp- Cs 
hossnilejkalA hitelfelvetelre 6s kotvCny 
kibocshtasra vonatkoz6 dontesi jogat. A 
kozCp- 6s hossnilejkatii hitelfelvktel, 
kiitvCny kibocsaths fedezetkre az 
onkormhyzati torzsvagyon, normativ idlami 
hozzajhlas, dlami thogatas, szemClyi 
jovedelemad6, valamint d lamh&dson 
beliil miikodCsi cClra atvett bevktelek nem 
haszndhat6k. 

b.1 Likvidithsi hitelfelvdtelben val6 dontCsi 
jogot - a Szervezeti Cs MiikodCsi 
Szabalyzatban meghatkozott mCrtCkig - a 
polghester  rCszCre biztositja, a soron 
kovetkezo kkpviselo-testiileti iilCsen tortCno 
beszholasi kotelezettsdg mellett. 



(2) Az onkormhyzat ad6sshgot keletkezteto 
Cves kotelezettsCgvhllal~shak mtelfelvC- 
telCnek Cs jhlCkainak, kezessCgvhlla- 
lhshak) felso hathra a korrighlt sajht foly6 
bevktel Cves eloirhyzathak 70 %-a. 

Az onkormhyzat gazdhlkodhshak 
vdgrehajtb szerve, a Polghesteri Hivatal a 
koltsCgvetCsi elszholhsi sziunlh lCv6 
htrnenetileg szabad pCnzeszkiizeit - a 
kozponti koltsCgvetCsb01 s h m 6  
hozzhjArulhsok Cs tiimogathsok kivCtelCve1 - 
polghesteri engedellyel 

- szhlavezet6 vagy b h e l y  pknzintb 
zetndl betCtkCnt lekotheti, 

- egy CvnCl rovidebb, hllamilag garanthlt 
CrtCkpapir - kizhrblag pCnzintCzetnC1 
tort6no - vhshrlhshra fordithatja. 

(1) Behajthatatlan fizetCsi kotelezettskg 
mCrsCklCsere, illetve elengedCsCre 

a.150.000,- Ft egyedi CrtCkhathrig az o d l -  
16an gazdhlkodhsi jogkorrel rendelkezo 
intCzmCny vezetoj e, 

b.1500.000,- Ft egyedi CrtCkhathrig a pol- 
ghnester, 

c.l500.000,- Ft egyedi CrtCkhatkrt meg- 
halad6 iigyekben a Kepviselo-testiilet 
jogosult. 

(2) Az (1) bekezdCs b.1 pontban meg- 
hathrozott jogkor a jegyzo ellenjegyzCse 
mellett gyakorolhat6. 



Vegyes 6s zair6 rendelkezksek Vegyes 6s zair6 rendelkezksek 

A polgbester a Kkpviselo-testiilet elk Az R. 16. helykbe a kovetkezo 
terjeszti a koltskgvetCsi rendelet m6dosithsAt rendelkezks 1Cp: 
a biztositott p6teloirhyzatok tervbevktelkre ,,A polgbester a Kkpviselo-testiilet elk 
sziiksCg szerint, de legalabb: terjeszti a koltskgvetksi rendelet m6dositasiit 

a biztositott p6teloirhyzatok tervbevktelkre 
sziikskg szerint, de legalhbb: 

- a 2000. januils 1. - 2000. majus 3 1. kd- - a 2000. januir 1. - 2000. majus 31. ko- 
zdtti idoszakra vonatkoz6an 2000. zdtti idoszakra vonatkoz6an 2000. 
jh ius  30-ig, jimius 30-ig, 

- a 2000. jimius - 2000. november 30. - a 2000. j h ius  - 2000. november 15. 
kozotti idoszakra vonatkoz6an a kozotti idoszakra vonatkoz6an a 
2000. decemberi testiileti iilksre. 2000. decemberi testiileti iilCsre. 

- A 2000. december 1. - 2000. december - a 2000. november 16. - 2000. decem- 
3 1. kozotti idoszakra vonatkoz6an ber 3 1. kozotti idoszakra vonatkoz6an 
2000. mircius 3 1 -ig. 2001. milscius 3 1-ig." 

Egykb rendelkezks 

A Kkpviselo-testiilet a koztisztviseliik 
illetrnknyalapjiit 2000. januils 1-to1 35.000,- 
Ft-ban hatirozza meg. 

A Ke'pviiel6-testiilet a Dedk t&ri piac 
fejleszt&sire 50.000 ezer Ft-ot biztosit a 
Csepeli Piac Kft.-nek oly mddon, hogy az 
ritadott pinzeszkozt a p&nzmozgrissal 
egyidejuleg t67ietartalelkba kell helyezni 



4- § 
(1) A rendelet kihirdetkse napjhn 2000. 
februhr 22-Cn lCp hat6lyba. RendelkezCseit a 
2000. Cvi koltsCgvetCs vCgrehajthsa sorhn ke11 (1) A rendelet kihirdetese napjh 2000. 
alkalmazni. december 19-611 lCp hatdyba. 

(2) E rendelet hathlybalCpCsCve1 egyidejuleg 
a 2000. Cvi htmeneti gazdhlkod~r61 sz616 
25/1999.(XII. 14.) Kt. rendelet hat6lyit veszti. 

(2) Az eredeti rendelet m6dositissal nem 
Crintett rCszei vdtozatlanul hatdyban 
maradnak. 

ZhradCk: A rendelet kihirdetve 2000. 



~ l ta l inos  indokolis 

A Budapest-Csepel ~nkormhyzata 1912000. (VI.27.) Kt. s z h u ,  valamint a 2812000. (X. 
24.)Kt. s z h u  rendelettel m6dositott 412000. (11. 22.) Kt. s z h u  rendelet m6dositasat az 
allamh&dsr61 sz616 - tobbszor m6dositott - 1992. Cvi XXXVIII. torvCny 93. 9 (2) 
bekezdCse alapjh az intCzmCnyi tobbletbevetelek, sajat hataskorii eloirhyzat 
atcsoportosit&ok, valamint onkormhyzati szintii tobbletbevktelek Cs feliigyeleti 
hathskorii atcsoportosit&ok teszik sziiksCgessC. 

Rhszletes indokolis 

Az 1. 5 (1) bekezdkse a 2000. Cvi koltsCgvetCs bevkteli 6s kiadisi foosszegCnek 
vhltoz&h-61 rendelkezik. 

Az 1. 5 (2) bekezdise a koltsCgvetCsi hitiny finanszirozkh-61 rendelkezik. 

A 2. 5 (1) bekezdkse a kiad&i foosszegbol a cCltartalCk osszegCt hathrozza meg a 
kapcsol6d6 2la. s z h 6  mellkklettel. 

A 2.5 ( 2) bekezdbse a kiad&i foosszegbol az altalhos tartalCk osszegCt hath-ozza meg. 

A 3. 5 a 2000. Cvi koltsCgvetCsi rendelet m6dosithsi idopontjait pontositja. 

A 4. 5 (1) bekezdise a rendelet hatdybalCpCsCnek idopontjakCnt a kihirdetes napjat 
hath-ozza meg. 



1. s z h u  melleklet 

Budapest-Csepel ~nkorman~zata 
2000.6vi beveteli eloiriinyzatainak alakulaisa 

szam 

- 
4. 

ezer Ft-ban 

Megnevezes 

Intezmenyek egyeb sajatos bevetelei 53 812 58 432 65 283 8 881 74 164 
&A bevetelek, visszatCriilesek 108 352 108 352 108 352 24 444 132 796 
Vdlalkozasi bevetelek 3 800 3 800 3 800 0 3 800 
Kamatbevetelek 21 056 123 218 132 409 46 745 179 154 
Intdme'nyi rnukode'si bevktelek (1-6-ig) 586 397 691 724 707 601 83 043 790 644 

~ ~ i t m e n ~ a d o  300 000 300 000 313 056 33 236 346 292 
IpariizCsi ad6 1571859 1571859 1781245 0 1 781 245 
Helyi adbk osszesen (7-8-ig) 1 871 859 1 871 859 2 094 301 33236 2127537 

Normativ mMon atengedett SZJA 768 331 747 356 747 356 0 747 356 
Helyben marado (feladataranyos) SZJA 209 83 1 209 831 209 831 0 209 83 1 
Gtpjarmiiado 108 000 108 000 108 000 0 108 000 
ktengedett kozponti adbk (9-1 1-ig) 1086162 1065187 1065187 0 1065187 

ijnkormanyzati Mrlakhsok bevetele 125 702 125 702 125 702 0 125 702 
Helvisk~~knvbevkteli (hasznaIati) dii 225 480 225 480 225 480 0 225 480 
Kozteriilet hasznalati di' 32 936 0 32 936 
Emeb bevetelek I 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

U d  

Egydb sajritos bevaelek (12+. . . +15) 364 51 8 364 51 8 384 118 0 384 118 
Onkormtinyzat sajritos rnukiide'si bevdtelei (A+B+C) 3 322 539 3 301 564 3 543 606 33 236 3 576 842 

Targyi eszk.immat.javak CrtCkesitise-ingatlanok 
CrtkkesitCse 100 000 100 000 100 865 986 101 851 
3 161 000 161 0001 160 772 321 772 

P 

Nem lakhs cClu helyidgek Crtekesitese 0 0 0 0 0 
Privatizaciobi51 szarmazo bevetel 0 1 190 761.1 190 7611 0 1 190 761 1 
Onkorrntinyzati sajtitos felhalrnoz$si 13 tbke bevktelek 
(1 6-1 8-in) 1 161 000 1 351 761 1 351 76l1 160 772 1 512 533 1 -. I I I I I 

Osztalek Cs hozambevetelek 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Egyeb @nziigyl befektetesek bevetelei 0 1 0 1 0 1 01 0 
Pdnzugyi befektete'sek bevaelei (19-21-in) I 0 1 0 1 0 1 0 1 0 -- - - 
Felhalrnozcisi b tbkejellegu bevdebk W E + @  261 000 451 761 452 626 161 758 614 384 

Normativ modon elosztott kotott Elhaszndzisu kozponti 
timogatAsok 56 750 56 758 56 758 0 56 758 
Kozpontositott eloihyzatok (eredeti eloir.nem terv.) I 0 1 1371 7 1631 21 3111 . 28 4741 
Kozpontositott eloiranyzatok (eredeti eloir. tervezh.) 138 461 138 461 138 461 0 138 461 
CBthmogatAs 20 549 39 392 39 392 0 39 392 
Kiizponti koItse'gvete'si thogatcis (22-26-ig) 1 701 290 1 651 068 1 658 094 21 311 1 679 405 



1. s z h u  melleklet 

2. oldal 

2000.evi 
Sor- MegnevezCs eredeti 
szam eloiranvzat 

1. 2. 3. 

27. Idegenforgalmi ado 14 982 
28. OEP tiimogaths 275 000 
29. l~gyeb miikodesi celu p6nzeszkoz atvetel 109 344 
30. l ~ ~ k o d e ' s  c&t% p&nzeszkoz &&el (27+28+29) 399 326 

I "I' 1 eredmknv i~knvbev&ele 1 82.3 884 

, I  I Kiittsk'etisi bevdtelek osszesen (I+. . . + VI) [ 7 12 7 283 
1 

ezer Ft-ban 
































































