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Budapest-Csepel bnkormhnyzata Budapest-Csepel bnkormhnyzata 
5/2001.(111.13.) Kt.szrimu 18/2001.(VI.l2.) Kt.szhmu rendelete 

rendelete a 2001. Cvi kolts6gvetCsCrol sz616 
a 2001. Cvi 512001. (111.13.) Kt. szhmu rendelet 

koltsCgvet6sCrol m6dositasar61 

Az allarnhiztarthsr61 sz616 - tobbszor Az hllamhhztarthsr61 sz616 - tobbszor 
m6dositott - 1992. kvi XXXVIII. torvkny m6dositott - 1992. kvi XXXVIII. torvkny 
65. §-a, a Magyar Koztarsashg 2001 6s 65. §-a, az hllamhiiztartiis miikodksi rend- 
2002. kvi koltsCgvetkskro1 sz616 2000. kvi jkrol sz616 m6dositott 21711998. (XII. 30.) 
CXXXIII. torvkny alapjin, valamint a Korm. rendelet 53. 5 (1) bekezdkse alapjin 
helyi onkorminyzatokr61 sz616 - tobbszor a Kepviselo-testiilet az alhbbiak szerint 
m6dositott - 1990. kvi LXV. torvkny 10. 5 m6dositja a 2001. kvi koltskgvetkskro1 
(d) pontjhban meghatArozott jogkorkben sz616 512001.(III.l3.)Kt. szhmu rendeletkt 
e l j h a  a Kkpviselo-testiilet a Budapest- (tovabbiakban: R.) 
Csepel ~nko rmin~za t a  200 1. evi koltskg- 
vetkskrol az alabbi rendeletet alkotja. 

I. fejezet 

A rendelet hatiilya 

A rendelet hathlya kiterjed a Budapest- 
Csepel ~nkorman~za ta  gazdalkodhsi 
feladatait ellht6 Polghesteri  Hivatalra, a 
koltskgvetksi intkzmknyeire, valamint a 4. 5 
6s a 15. 5 (1) bekezdks c.1 pontja alapjin a 
kisebbsdgi onkormanyzatokra. 

11. fejezet 

Budapest-Csepel ~nkorman~zata  
2001. Cvi koltsCgvetCse kiadasainak Cs 
bevCteleinek fiiosszege, a hiany mCrtC- 
ke Cs finanszirozasanak a m6dja 

(1) Budapest-Csepel Onkormanyzata 2001. (1) A R. 2. 5 (1 ) hekezdkse helykhe a 
Cvi koltskgvetkse kovetkezo rendelkezds lkp: 

,,Budapest-Csepel Onkormanyzata 2001. kvi 
koltskgvetkse 

a.lkiadasi foosszegktl0.656.986 ezer Ft-ban a./kiadhsi foosszegkt 1 1.093.4.1 3 ezer Ft-ban 
b./bevkteli foosszegCt9.150.124 ezer Ft-ban b./bevkteli fijosszeget 9.278.856 ezer Ft-ban 
c ./hianyat 1.506.862 ezer Ft-ban c.1 hihnyht 1.814.557 ezer Ft-ban 
hllapitja meg. hllapitja meg". 



(2) Az (1) bekezdCs szerinti bevCteli 
foosszeg forrasonkCnti eloirhyzatait az 1. 
szamzi melle'klet 5. oszlopa hatiirozza meg. 

(3) Az (1) bekezdCs szerinti kiadasi 
foosszeg kiemelt eloiranyzatonkCnti 
osszegeit a 2. szamzi melle'klet 5. oszlopa 
hatarozza meg. 

(4) Az (1) bekezdCs szerinti bevCteli Cs 
kiadasi foosszegen beliil a bevCteli Cs 
kiadasi eloirhnyzatokat mQlegszeriien, 6s 
egylittal a finanszirozasi mCrleget is 
bemutatva a 10. szdmzi melle'klet 
tartalmazza. Ugyanezen adatok 
fe lhaszn~l~s~va l  kCsziilt a 
pCnzgazdAlkod8s eredmCnyCt bemutat6 a 
14. szamzi melle'klet. 

(2) R. 2. 5 (5) bekezdCs helyCbe a kovetkezo 
rendelkezCs lCp: 

(5) Az (1) bekezdCs szerinti 1.506.862 ezer ,, Az (I)  bekezdes szerinti 1.8 14.557 ezer Ft 
Ft hihnyt hihnyt 

a.1 az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel a.1 az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel 
kotott hitelszerzodCs alapjhn rovidle- kotott hitelszerzodCs alapjhn rovidle- 
j iratu (foly6szhla) hitellel jiiratu (foly6szhla) hitellel 

b.11993. Cvi LXXVIII. torvCny 62.6s 63. b.1 1993. Cvi LXXVIII. torvCny 62. 6s 63. 
5-aira tekintettel az elidegenitesi bevC- 5-aira tekintettel az elidegenitksi bevC- 
telbol kCpzett tartalCkok ideiglenes be- telbol kkpzett tartalkkok ideiglenes be- 
von~saval vonasival 

finanszirozza. finanszirozza." 

(6) Az (5) bekezdCsben meghathozottak 
figyelembevCtelCve1 a bevetel Cs kiadas 
egyezosCgCt ugy is biztositja, hogy az 
onkormhnyzat pknziigyi stabilitashnak 
erejCig az onkormhnyzati koltsCgvetCsi 
intCzmCnyek Cs a Polghester i  Hivatal 
feladatainak thogatasat csokkenti. 

(7) Figyelemmel a koltsCgvetCsi h i h y  
nagysagiira az Cv kozben realiza16d6 - nem 
cCljellegii - onkormhnyzati tobbletbevCtelt 
kizar6lag a forrashihy csokkentCsCre kell 
forditani. 



(1) A Kepviselo-testiilet cimenkent, azaz 
onalloan 6s reszben onalloan gazddkodo 
onkorminyzati koltsCgvet6si intCzm6- 
nyenkent hathozza meg eloirinyzatait 
szemelyi juttatis, munkaadokat terhelo 
jarulekok, dologi kiadas, szocialpolitikai Cs 
egyCb pCnzbeli juttatas, thogatas,  
penzeszkoz atadas, felujitisi Cs 
felhalmozasi kiadas bontasban, valamint a 
koltsegvetCsi 1Ctszamkeret feltiintetCsCve1. 

(2) Az onilloan es rCszben onalloan 
gazdilkodo koltsCgvetCsi intCzmCnyek - 
kiilon-kiilon - alkotnak egy-egy cimet. 
Ennek felsorol8sat az oni116an gazdalkodo 
intCzmCnyek vonatkozisaban a 3. a-i., 4. e's 
a 7. szamzi melle'kletek, a rkszben oni116an 
gazdalkodo intCzmCnyek vonatkozashban a 
6/a e's 6/b. szhmzi melle'kletek tartalmazz6.k. 

(3) A cirnrenden beliil alcimet a 
Po lghes te r i  Hivatal vonatkozisaban 
szakfeladatok jelentik, melyek elo- 
iranyzatait a 4/a. szamzi melle'klet 
hathozza meg. 

(4) A felujithsi Cs a felhalmozhsi kiadasokat 
cimenkknt Cs feladatonkent az 5., 15., 16. 
szamzi melle'kletek hatarozzik meg. 

(5) Budapest-Csepel Onkormhyzata 
varhat6 bevCteli 6s kiadisi eloirinyzat- 
felhasznalasi iitemtervCt a 8. szamzi 
melle'klet, a koltsCgvet6s mCrlegCt Cs 
egyben finanszirozasi mQlegCt a 10. szdmzi 
melle'klet mutatja be. 

(6) A Budapest-Csepel Onkorminyzata 3 
Cves - gordiilo koltsCgvetCsi tervCt - a 9/a 
e's a 9/b. szamzi melle'klet tartalmazza. 



(7) Budapest-Csepel ~nkormim~zata hitel- 
allomhyanak alakulasat a 12. szamzi 
melle'klet, a tobbdves kihatassal jar6 
dontdsek szhszeriisitdsdt - tajekoztat6 
jelleggel - a 13. szamzi melle'klet rdszletezi. 

(1) A helyi kisebbsdgi onkormhyzatok A R. 4. 5 (1) bekezdds helydbe a kovetkezo 
koltsdgvetdsi bevdteli 6s kiadasi rendelkezks lkp: 
eloirhyzatai osszesen 16.192 ezer Ft a 4/b. ,,A helyi kisebbsdgi onkormhyzatok 
szdmzi melle'klet szerint. koltsCgvetCsi bevdteli 6s kiadasi eloirimy- 

zatai osszesen 18.886 ezer Ft a 4/b. szdmzi 
melle'klet szerint a kovetkezo: 

Bolgar Kise bbse'gi Onkormdnyzat Bolgdr Kiseb bse'gi Onkormdnyzat 
3.998 ezer Ft bevetel 5.49 1 ezer Ft bevetel 
3.998 ezer Ft kiadas 5.49 1 ezer Ft kiadas 

Elfogad6 hathrozat szama: 21200 1 .(I. 15.) 
BKT. 

Cigbny Kiseb bse'gi Onkormbnyzat Cigdny Kiseb bse'gi Onkormdnyzat 
3.998 ezer Ft bevetel 4.249 ezer Ft bevdtel 
3.998 ezer Ft kiadas 4.249 ezer Ft kiadbs 

Elfogad6 hatkrozat s z h a :  41200 1 .(I. 1 5 .) 
CKT. 

Ne'met Kisebbse'gi Onkormdnyzat Ne'met Kisebbse'gi Onkormdnyzat 
4.198 ezer Ft bevetel 4.478 ezer Ft bevetel 
4.198 ezer Ft kiadas 4.478 ezer Ft kiadas 

Elfogad6 hatkrozat s z h a :  612001 .(I. 18.) 
NKT. 

Orme'ny Kise b bse'gi Onkormdnyzat Orme'ny Kiseb bse'gi Onkormdnyzat 
3.998 ezer Ft bevetel 4.668 ezer Ft bevetel 
3.998 ezer Ft kiadis 4.668 ezer Ft kiadbs ,, 

Elfogad6 hatiirozat szhma: 81200 1 .(1.27.) 
OKT. 

(2) A (1) bekezdds szerinti bevkteli 6s 
kiadasi eloirimyzatokat mkrlegszeriien, 
tajdkoztato jelleggel a I I .  szdmzi melle'klet 
mutatj a be. 



111. fejezet 

Budapest-Csepel ~nkorman~zata  
koltsCgvetCsi 

tartalCk eloiranyzatai 

(I) Az 1. 5 (1) bekezdksdben j6vAhagyott A R. 5. 5 (I) bekezdCse helyCbe a kovetkezo 
kiadisi foosszegbol a tikgytvi cdltartaldk rendelkezds ldp Cs a R 5. 5 (3) bekezddse 
553.836 ezer Ft. A cCltartalCk cimeit a 2/a. hatidyat veszti. 
szamzi melle'klet tartalmazza. ,,(I) Az 1. 5 (1) bekezdCsCben j6vAhagyott 

kiadisi foosszegbol a tikgytvi cdltartaldk 
1.009.724 ezer Ft. A ctltartaldk cimeit a 2/a. 
szamzi melle'klet tartalmazza." 

(2) Az 1. 5 (1) bekezdCsCben j6vAhagyott 
kiadisi foosszegbol az altalhos tartalCk 
5.000 ezer Ft. 

(3) Az 1. $ (1) bekezddstben j6vAhagyott (2) A R. 5. 5 (3) bekezddse hatilyit veszti. 
foosszegbol az athuzod6 kotelezettsdgekre 
tartaldkolt eloiranyzat 1 15.687 ezer Ft. 

IV. fejezet 

Budapest-Csepel ~nkorman~zata  
2001. Cvi koltsCgvetCs6nek 

vkgrehajtasi szabalyai 

(1) Az onkormanyzati kijltsegvetdsi intdz- 
mCnyeknek Cs a Polgarmesteri Hivatalnak 
a koltsCgvettsi alapokmanyaikat a rendelet 
1 2 3. e's 4. szamzi melle'kleteiben 
meghatikozott osszegek alapjan kell 
elktsziteniiik. 



(2) A Kepviselo-testiilet felhatalmazza az 
onkorminyzati koltskgvet6si intezmknyek 
vezetoit 6s a Polgarmesteri Hivatal 
vonatkozasaban a polgarmestert a 
koltsegvet6sben eloirt bevetelek 
beszedeskre 6s a j6vAhagyott kiadisok 
teljesitksere. 

(3) Az onkormanyzati kolts6gvetksi intez- 
menyeknel 6s a Polgarmesteri Hivatalnal a 
tervezett bevetelek elmaradasa nem vonja 
automatikusan maga utan a kolts6gvetCsi 
t hoga t i s  novekedeset, A kiadasi 
eloirinyzatok, amennyiben a tervezett 
bevetelek nem folynak be, nem 
teljesithetok. 

(4) Az ona116an gazdalkod6 kolts6gvet6si 
intezmeny elemi kolts6gvetCse egyiittesen 
foglalja magaban sajat, valamint a 
hozzirendelt reszben onall6an gazdalkod6 
koltsegvetesi intezmknyek eloirinyzatait. 

(1) Az onkorminyzati kolts6gvetesi intez- 
mCnyek es a Polgirmesteri Hivatal 
penzmaradvhyat - ezen belul a szemelyi 
juttatasokra fordithat6 maradvhyt - a 
Kepviselo-testulet hagyja j6vB A 
Kepviselo-testulet dont az onkorminyzati 
szabad maradvhy felosztasiu61. 

(2) Az onkormhyzati koltsCgvetesi intez- 
menyek 6s a Polghesteri  Hivatal 
penzmaradvhya elszamolasa sorin 

a.1 a vegleges feladatelmaradas miatti 
osszeg, 

b.1 a meghatarozott cklra rendelkezesre 
bocsatott, athuz6d6 penzugyi teljesites 
nClkiili osszegek maradvhya, 

c.1 a munkaad6kat terhelo j h l ekok  
tamogatassal fedezett, illetve arhyos 
reszknek maradvinyab61 azon osszeg, 
amely nem kapcsol6dik a szemklyi juttatas 
eloiranyzathak jarulCkkoteles marad- 
viny6hoz, 



d.1 a gazdalkodasi szabalyok megsCrtesC- 
bol szhrmazo maradviny 
Budapest-Csepel ~nkorman~zatiit  illeti 
meg. 

(3) Az onkormanyzati kolts6gvetCsi intCz- 
mknyeknC1 6s a Polghrmesteri Hivatalnal a 
pCnzmaradviny szemilyi juttatas 
maradvinyhnak felhasznBl~s~n~1 a 
m6dositott 2 1 711 998.(XII.30.) Korm. 
rendelt 59. $ (2) bekezdese szerint lehet 
eljarni. 

(4) A kijltsegvetesi intCzmCnyek a kiilon 
jogszabalyban szabalyozott felulvizsgfilat 
utan jovhhagyott elozo Cvi penz- 
maradvanyaikat es vallalkozasi eredme- 
nyeiket kizhrolag a Kepviselo-testulet 
dontkse utan hasznalhatjhk fel. 

(5) Az onkormAnyzat a 2000. Cvi 
gazdalkodasab61 szh-mazo pinzmaradvany 
felulvizsgalat, illetve j6vkhagyBs uthni 
szabad maradvinyat a 2001. evi 
koltsCgvetes hihyanak finanszirozashra 
kell felhasznalni. 

A tartalbkok felhasznalasanak A tartalbkok felhasznalasanak 
szabalyai szabalyai 

(1) A Kepviselo-testiilet ut6lagos tajC- A R. 8. $ (6) bekezdkse hatklyat veszti. 
koztatasi kotelezettsCg mellett a 5. $ (1) 
bekezdCsCben meghatkrozott, a 2/a. szamzi 
melle'kletben 1 - 1 7. sorszhon reszletezett 
eloirhyzatok tekinteteben az I., 3. es 6. 
sorszimok kivCtelevel, a tervezett 
celtartalekok feletti rendelkezesi jogot a 
polghrmesterre ruhazza at az alabbiak 
szerint: 



a.1 A 2. sorszam alatt az onkormanyzati 
palyizatokhoz szuksCges onrCszhez a 
cCltartaltk igCnyl6sCre az ona116an 
gazdalkodo intezmkny - az agazat vezetoje 
egyet&tesevel - jogosult. A palyazat 
benflj tisat megelozoen - a Polgirmesteri 
Hivatal feliilvizsgalata alapjh - a 
polgkmester dont az onresz 
j 6v~ihagyasirol. 
A palyazatokhoz ut6lagosan onrCsz 
igCnybevCtelCre nincs lehetoskg. 

b.1 A 4. sorszim alatt a millenniumi 
kiadisok felhasznalasa a celtartalkkban 
levo, valamint az erre a cClra elkulonitett 
s z h l i r a  befolyt osszeg erejCig tortenhet. A 
kifizetesekre a polgarmesteri ellenjegyzes 
mellett kerulhet sor. A tervezett programok 
kozott - jogszabaly szerint - 
atcsoportositas lehetoskge polgkmesteri 
engedellyel biztositott. 

c.1 A 9. s o r s z h  alatt a kozoktatasi 
feladatokra kotott felhaszndassal biztositott 
kozponti koltsCgvetCsi thogatas kifizetCse 
folyamatos igenylCs, valamint a Fovckosi 
TAKISZ intCzked6se alapjh - 
polgkmesteri engedkllyel tortknhet. 

d.1 A 7.,8.,10.,11.,12. s o r s z h  alatti 
eloirhyzatok felhasznalasara - az oktatasi 
agazatvezeto javaslata alapjan - a 
polghester i  intezkedest kovetoen van 
lehetoskg. 

e.1 A 13.,14.,15.,16.,17.,18. s o r s z h  alatti 
eloiranyzatok felhasznalasa - a szocialis 6s 
egCszsegugyi agazat vezetojCnek javaslata 
alapjan - polgarmesteri intCzkedCs 
kiadhsaval tortenhet. 

f.1 Az 5. s o r s z h  alatt a Csepeli ASZ 
KhT. miikodtetCs6re biztositott celtartalek 
felhasznalasa - a feliigyelo alpolgarmester 
javaslata alapjin - polgirmesteri 
engedellyel tortknhet. A szervezet vCgleges 
kialakitasat kkdetoen, az uzleti terv alapjan 
a tCnyleges koltseghelyen kell a kiadasokat 
megtervezni, illetve a cCltartalCkot 
atcsoportositani. 



(2) A Kkpviselo-testiilet az 1. sorszam alatt 
a civil szervezetek pilyizatara eloirinyzott 
osszeg felhasznalisat a 1711 997. (1.28.) Kt., 
valamint az 55012000.(XII. 19.) Kt. 
hatkozatokkal osszhangban engedklyezi. 

(3) A 3. sorszam alatt az ifjusagi feladatok 
tamogataska eloirinyzott osszeg 
felhasznalis~rbl a 6 1911 997.(XI.25.) Kt. 
hatarozat alapjan az Ifjusagi Albizottsag 
dont . 

(4) Az 5. §. (1) bekezdksben meghatkozott 
ckltartalkk 6. s o r s z h  alatti ,,LakiskpitCsi 
ckltartalkk" eloirinyzata vonatkozasaban 
kizh6lag a kkpviselo-testiilet dont. 

(5) A Kkpviselo-testiilet az iltalinos 
tartalkk feletti rendelkezksi jogot a 
polginnesterre bizza, utolagos tajkkoztatasi 
kotelezettskg mellett. 

(6) A Kkpviselo-testiilet a tartalkkba 
helyezett ithuzbd6 kotelezettskgek elo- 
iranyzatinak felhaszn~l~sarol a zkszima- 
daskor, a pknzmaradviny elszholasaval 
egyidoben dont. 

(1) A Kkpviselo-testiilet a jovihagyott elo- 
irhnyzatok vonatkozasaban a m6dositasi 
jogot a kovetkezo esetekben tartja fenn 
maginak: 

a.1 az onkorrninyzati koltskgvetksi 
intkzmknyek tarnogatas vhltozasa, 

b.1 az ijnkormanyzat bevkteleinek Cs 
kiadasainak modositasa. 

(2) A Kkpviselo-testiilet a jovihagyott 
eloiranyzatok kozotti atcsoportosit6s jogat 
az alabbi esetekben ruhazza a 
polgkmesterre: 



a.1 onkormhnyzati koltsCgvetesi intCz- 
menyek kozotti feladat~trendezesbol 
kovetkezo eloiranyzat-mozgatas, 

b.1 a kolts6gvetCsi intkzmknyen belul a 
kiemelt kiadasi - szemClyi juttatas 
munkaadbkat terhelo jirulkk, dologi kiadks, 
szociiilpolitikai 6s egykb pknzbeli 
juttatasok, feliijitasi 6s felhalmozasi kiadis 
- eloirtinyzatok kozotti ~tcsoportositas, 

c.1 a Polgiirmesteri Hivatalt krintoen az 
alcimek (szakfeladatok) kozotti atcso- 
portosiths. 

(1) Az onkormanyzati koltsCgvet6si intCz- 
menyek - beleertve a Polghesteri  
Hivatalt is - a rendelet 3. e's 4. szamzi 
melle'klete'ben j6vhhagyott szemklyi 
juttatas, munkaadokat terhelo jhlekok,  
dologi kiadis, szocialpolitikai 6s pCnzbeli 
juttatas, pknzeszkoz itadas, felujitasi 
kiadas, felhalmozasi kiadis 
eloiranyzatokon beliil kotelesek 
gazdalkodni. 

(2) A koltsCgvet6si intkzmdnyek a j6vB- 
hagyott beveteli eloiranyzataikon feluli 
tobblet beveteleiket, a Kepviselo-testulet 
egyideju tajekoztatasaval felhaszn8lhatjhk. 
A tervezett eloirhyzatot meghalad6 
tobbletbevCtelbo1 - kizhrolag a 
jogszabalyban szabalyozott tktelekbol es 
m6don - az eves szemClyi juttatasok 6s 
munkaadokat terhelo jarulCkok 
eloiriinyzatit megemelhetik. 

(3) A koltsCgvet6si intCzm6nyek a dologi 
kiadason belul az elelmezesi (Clelmiszer 
beszerzes, vasiirolt klelmezks) kiadasok es 
az energia (gazenergia-, villarnosenergia-, 
tavho- 6s melegviz-szolgdtaths dija, 
tuzeloanyag beszerzks) kiadasok, a viz- 
csatornadij kiadasok 6s szem~tszallitas 
kiadas eloiranyzatait egyCb dologi kiadasok 
novelksere nem fordithatja. 



(4) Az intCzmCnyek rCszCre a 10. $ (3) 
bekezdeskben Cs az 5. szamzi melle'kletben 
meghatiirozott celjellegu eloirhyzatokkal 
az Cves gazdhlkodasr61 sz616 beszimoltatas 
kapcsh el kell szholni .  

(5) Az onkormhyzati koltsCgvetCsi intCz- 
mCnyek a koltsCgvet6sben meghatkozott 
feladatok vdgrehajtasakrt, a vonatkozo 
jogszabalyok betartasa mellett, onall6 
felelossCggel tartoznak. 

Az onkormhyzati, valamint intkzminyi 
beruhhzasokra, felujithsokra, Arubeszer- 
zesre, szolgaltatasok beszerzCsCre a 
kozbeszerzCsi torvknyben Cs a helyi 
rendeletben meghatiirozott eloirasokat kell 
alkalmazni. A kozbeszerzCs Crtekhatiira 
200 1. december 3 1 -ig: 

- kubeszerzes esetCn 18 milli6 forint 
- epitCsi beruhizas esetCn 36 millid forint 

- szolgaltatAsok megrendelkse eseten 9 
milli6 forint 

- epitesi beruhhzas eseten a Kbt. 42. $- 
anak (3) bekezdese szerinti elominosi- 
tCsi kotelezettseg tekintetkben 24 1 
millio forint. 

(1) A Polgarmesteri Hivatal a 
j6vhhagyott - az Cvkozi valtozasokkal 
m6dositott - koltsegvetesi tamogatast: 

a.1 az onkormhyzati koltsegvetCsi intCz- 
menyek es a Polgiirmesteri Hivatal 
miikodksi kiadasaira dekadonkknt, tkteles 
ig6nylCs alapjan, a szemdlyi juttatasok 
vonatkozasiban nett6sitva utalja a 8. 
szamzi melle'kletben meghatiirozott 
Gsszegek figyelembevetelevel, 



b.1 a hatvan napon tul lejirt fizetdsi kote- 
lezettskgek rendezkskhez illetve 
keletkezCsCnek megelozCsChez, a havi 
esedCkes tarnogatas terhCre elorehozott 
thogatast  utalhat ugy,  hog^ az 
elorehozott thogatfis kizhrolag a lejirt 
kotelezettskgek teljesitkskre keriiljon 
felhasznalasra. 

CI a helyi kisebbsegi onkormhnyzatok 
rdszere a szemilyi juttatasok 6s jhldkaik 
kivetelkvel, havonta, idoarhnyosan utalja. 

(2) A Polghester i  Hivatal az (1) 
bekezdks a.1 pontjaban meghathrozottaktol 
elterhet az kv kozben fellkpo likviditisi 
problemiik alkalmaval. Errol elozetesen 
tajkkoztatni kell az intkzminyeket. 

(3) A Polghnesteri Hivatal koltskg- 
vetkskben meghathrozott feladatra atadott 
6s egyeb thogatasok kiutalasa havonta, 
negyedkvenkent illetve kvi egyszeri 
alkalommal 6s szerzodes alapj an tortenhet, 
a likviditasi helyzettol fiiggoen. Az 
onkormhnyzati alapellatast nem krinto 
penzeszkoz atadhsok forrasa kizhrolag a 
miikodksi hitel. 

(4) Tekintettel a koltsegvetesi h i h y  mkr- 
tkkere, a koltskgvetksbe tervezett - korkbbi 
onkormhnyzati kotelezettsCgviillalassal 
nem terhelt fejlesztksi, beruhazasi, egykb 
felhalmozasi feladatok megval6sitashra 
csak konkrkt forras megjelolessel keriilhet 
sor. 

(5) A koltskgvetes teljesitCskro1 - 

tekintettel a gazdalkodas feszultsegeire -, a 
bevktelek 6s kiadasok alakulask61 aprilis - 
november hdnapokban a Kepviselo- 
testuletet havonta tajkkoztatni kell. 

(6)  A koltsegvetks kiadasi eloirhyzatai 
kozott nem tervezett, ev kozben felmeriilo 
kiadasi szuksegeltek a pknziigyi fedezet 
megteremtkskig ideiglenesen sem 
finanszirozhat6k. 



(1) A Kepviselo-testiilet a hitelfelvetelhez, 
a kotveny kibocs~t~shoz kapcsolodoan : 

a.1 Sajat hataskorben megtartja a kozep- 
6s hosszulejiratu hitelfelvetelre 6s kotveny 
kibocsatasra vonatkozo dontesi jogat. A 
kozep- es hosszulejirat~ hitelfelvetel, 
kotvdny kibocsatas fedezetere az 
onkormhyzati torzsvagyon, normativ 
allarni hozzajirulas, hllami tamogatas, 
szemklyi jovedelemado, valarnint 
allamhiiztartason belul miikodesi celra 
atvett bevCtelek nem haszndhatok. 

b.1 Likviditasi hitelfelvetelben va16 
dontesi jogot - a Szervezeti Cs MiikodCsi 
Szabalyzatban meghatirozott mCrtCkig - a 
polgarmester r6szCre biztositja, a soron 
kovetkezo kCpviselo-testuleti iilCsen tortCno 
besziimolasi kotelezettseg mellett. 

(2) Az onkormhyzat addssagot 
keletkezteto Cves kotelezettsCgv~la1ashak 
(hitelfelvCtel6nek Cs jaruldkainak, 
kezess6gvallalas~nak) felso hatha a 
korrigalt sajat folyo bevetel Cves 
eloirinyzatinak 70 %-a. 

Az onkorminyzat gazdiilkodasinak 
vCgrehajto szerve, a Polghrmesteri Hivatal 
a koltsCgvetCsi elszholasi s z h l a n  lCvo 
Atmenetileg szabad penzeszkozeit - a 
kozponti kolts6gvetCsbol szirmazo 
hozzajarulasok es thogatasok kivetelkvel 
- polgarmesteri engedellyel 

- szhlavezeto vagy bhrmely pCnzintCzet- 
nC1 betCtkCnt lekotheti, 

- egy Cvnkl rovidebb, Bllarnilag garantalt 
CrtCkpapir - kizirolag pCnzintCzetnC1 
tortkno - vasarlasih-a fordithatj a. 



(1) Behajthatatlan fizetCsi kotelezettskg 
mCrsCklCsCre, illetve elengedCsQe 

a.150.000,- Ft egyedi CrtCkhatArig az 
ona116an gazdalkodtisi jogkorrel 
rendelkezo intdzmkny vezetoje, 

b./500.000,- Ft egyedi CrtCkhatArig a pol- 
garrnester, 

c./500.000,- Ft egyedi Crt6khath-t meg- 
halad6 ugyekben a KCpviselo-testiilet 
jogosult. 

(2) Az (1) bekezdCs b.1 pontban meg- 
hatarozott jogkor a j egyzo ellenj egyzCse 
mellett gyakorolhato. 

Vegyes Cs zar6 rendelkezksek 

A polgamester a Kkpviselo-testulet el6 
terjeszti a koltsCgvetCsi rendelet 
modosittisat a biztositott poteloiranyzatok 
tervbevetelere sziiksCg szerint, de legalibb: 

- a 2001. januh 1. - 2001. majus 31. ko- 
zotti idoszakra vonatkozban 200 1. 
j6nius 3 0-ig, 

- a 200 1. j h iu s  - 2001. november 15. 
kozotti idoszakra vonatkoz6an a 
200 1. decemberi testuleti ulCsre. 

- 200 1. november 16. - 2001. december 
3 1. kozotti idoszakra vonatkozoan 
2002. mhcius 31-ig. 

A Ktpviselo-testiilet a koztisztviselok 
illetmCnyalapj tit 200 1. januar 1 -to1 3 8.000,- 
Ft-ban hatkozza meg. 



(1) A rendelet kihirdetkse napjin 2001. (1) A rendelet kihirdetkse napjin 2001. 
marcius 1 3 - h  1kp hatalyba. Rendelkezkseit j d i u s  12-611 lkp hatalyba. 
a 2001. kvi koltskgvetks vkgrehajtasa s o r h  
kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatdybalkpkskvel (2) A rendelet m6dositasokkal nem erintett 
egyidejuleg a 2001. kvi atmeneti reszei valtozatlanul hatalyban maradnak. 
gazdalkodasr61 sz616 36/2000.(XII. 19.) Kt. 
rendelet hatalyat veszti. 

Toth Mihaly 
polgarmester 

w 
dr. Szeles Gabor Toth Mihaly 

jegyzo ,polgarmester 

,' 

dr. 
L 

ZhradCk: A rendelet kihirdetve 2001. ZaradCk: A rendelet kihirdetve 2001. 
mhrcius 13-in jtinius 12-en 

kbrahkmne' Turner Rita 
szervezbi irodavezetg 



~ltalanos  indokolas 

A Budapest-Csepel ~ n k o r m i n ~ z a t a  51200 1. (111. 13 .) Kt. szimu rendeletknek m6dosiGsat 
az allamhiztartasr61 sz616, tobbszor m6dositott 1992. Cvi XXXVIII. torveny 65. 5 (2) 
bekezdkse alapjan a 2000. evi beszimolo kereteben megallapitott pinzmaradviny, a 2001. 
januir 1. - majus 20. kozott biztositott p6teloirinyzatok, atvett penzeszkozok, tobblet 
bevetelek tervbevktele, illetve kipviselo-testuleti dontCsbo1 eredo eloirinyzat-modositasok 
teszik szuksCgessC. 

RCszletes indokolas 

Az 1. 5 (1) bekezdkse a 2001. evi koltsegvetCs beveteli Cs kiadasi foosszegenek, valamint 
a hiiny m6rtCkenek valtozasiiro1 rendelkezik. 

Az 1. 5 (2) bekezdbse a koltsegvetCsi hiiny finanszirozasirol rendelkezik. 

A 2. 5 a kisebbsegi onkorminyzatok koltsCgvetCsi bevetel es kiadas valtozashak 
alakulasat tartalmazza a kapcsol6d6 4lb. s z h u  mellCklette1. 

A 3. 5 (1) bekezdCse a kiadasi foosszegbol a celtartalkk osszegkt hatiirozza meg a 
kapcsol6d6 2la. szimu mellCklette1. 

A 3. 5. (2) bekezdkse az alaprendelet 5. 5 (3) bekezdCsCt hatalyon kiviil helyezi. 

A 4. 5 az alaprendelet 8. 5 (6) bekezdCsCt hatdyon kivul helyezi. 

A 5. 5 a rendelet hatalybalCpCsenek idopontjakknt a kihirdetks napjat hatarozza meg. 
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