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6/2001.(III. 16.) sz. önk. rendelet 

 2001. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól 

 

A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság 

2001-2002. évi költségvetéséről szóló 2000. CXXXIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény (a továbbiakban az Ötv.), valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 

törvény (a továbbiakban az Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 

217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet (a továbbiakban a Kr.) felhatalmazása alapján a 2001. évi költségvetésről 

és annak végrehajtási szabályairól a következő rendeletet alkotja meg: 

 

I. FEJEZET: A KÖLTSÉGVETÉSRŐL 

1. § 

(1) A képviselő-testület a Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban az Önkormányzat) 2001. évi költség-

vetés 

 

a.) bevételi előirányzatát:12.120.994 e Ft-ban, azaz    Tizenkettőmil-

liárd-Egyszázhúszmillió   Kilencszázkilencvennégyezer forintban  

      állapítja meg. 

 

b.) kiadási előirányzatát: 12.120.994 e Ft-ban, azaz      Ti-

zenkettőmilliárd-Egyszázhúszmillió-     Kilencszázki-

lencvennégyezer forintban        álla-

pítja meg. 

 

c.) A képviselő-testület az Önkormányzat 2001. évi 

   költségvetésének hiányát 671.500 e Ft-ban  

azaz Hatszázhetvenegymillió – Ötszázezer forintban állapítja meg, 

melyből 500.000 eFt hitel kerül felvételre. 

 

2. § 

 

(1)  Az Önkormányzat 2001. évi bevételi és kiadási előirányzatait - működés, felújítás, felhalmozás a költ-

ségvetés szerkezetére vonatkozó előírásoknak megfelelően e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák: 

 

 Józsefvárosi Önkormányzat 2001.évi előirányzatainak mérlege 

 Józsefvárosi Önkormányzat 2001. évi bevételi előirányzatai kerületi szinten, 

 Józsefvárosi Önkormányzat 2001.évi kiadási előirányzatai kerületi szinten, 

 Józsefvárosi Önkormányzat 2001. évi működési céltartalékainak előirányzata, mely tartalmazza a 

zárolt előirányzatot, 

 Józsefvárosi Önkormányzat 2001.évi felhalmozási és felújítási céltartalékainak előirányzata, 

 Józsefvárosi Önkormányzat 2001. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak feladatonkénti címjegyzé-

ke, mely tartartalmazza a zárolt előirányzatokat 
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 Józsefvárosi Önkormányzat 2001.évi felújítási kiadási előirányzatinak feladatonkénti felújítási cím-

jegyzéke, mely tartalmazza a zárolt előirányzatokat, 

 Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai 

 Józsefvárosi Önkormányzat Roma Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatai 

     (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Önkormányzat Teleki téri Piac bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat bevételi és kiadási előirányzati 

 Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai 

 Józsefvárosi Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatai 

     (2000.március 31-ig a Gyermekjóléti Szolgálattal együtt,   

  részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat bevételi és kiadadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Segítő Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Szociális Foglalkoztató bevételi és kiadási előirányzatai 

 Józsefvárosi TÁ-TI-KA Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

  Józsefvárosi Baross u.93/111. Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Bláthy Ottó u-i Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

  Józsefvárosi Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Tolnai Lajos u. 19. Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

    ( részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Csobánc u. 5. Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Napsugár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Százszorszép Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

  Józsefvárosi Szivárvány Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

  Józsefvárosi Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Koszorú Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

     (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Lőrinc pap tér 2. Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

  Józsefvárosi Pitypang Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

  Józsefvárosi Katica Óvoda-Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Erdélyi u. Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatai 

 Józsefvárosi Jókai Mór Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatai 

  Józsefvárosi Losonci Téri Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatai 

 Józsefvárosi Práter u. Ének-Zene-Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatai 

 Józsefvárosi Német u.-i Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatai 

 Józsefvárosi Somogyi Béla u.-i Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatai 

 Józsefvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ bevételi és kiadási előirányzatai 

     (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Tolnai Lajos u. Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatai 
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 Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó bevételi és kiadási előirányzatai 

    (részben önállóan gazdálkodó intézmény) 

 Józsefvárosi Vajda Péter Ének-Zene és Testnevelés Tagozatos Általános    

 Iskola bevételi és kiadási előirányzatai 

 Józsefvárosi Zeneiskola bevételi és kiadási előirányzatai 

 Józsefvárosi Vörösmarty Mihály Gimnázium bevételi és kiadási előirányzatai 

 Józsefvárosi Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium bevételi és kiadási előirányzatai 

 Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi és kiadási előirányzatai 

 Roma Kisebbségi Önkormányzat 

 Román Kisebbségi Önkormányzat 

 Német Kisebbségi Önkormányzat 

 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 

 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 

 Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatalán belül saját gazdasági társaságaink  

megbízásból ellátott feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként 

 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Önkormányzati támogatásból finanszírozott előirányzatai 

 Önkormányzatunk 2001-2002-2003. évi bevételi és kiadási előirányzatai  

 Kiemelt és céljelleggel biztosított bevételi és kiadási előirányzatokat 

 Józsefvárosi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatinak teljesülésének becsült ütemterve  

 Józsefvárosi Önkormányzat 2001.évi hitelállománya 

II. FEJEZET A  KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

3. §. 

(1)  Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal évközi költségvetési bevétel többleteinek felhasználása az 

Áht. és a többször módosított 217/1998. ( XII.30.) Korm. rendelet előírásainak és az e rendeletben adott 

felhatalmazás keretei között történhet. 

 

( 2 )  Az intézmények - a Polgármesteri Hivatal kivételével- az áfa visszaigénylésből származó évközi bevételi 

többleteit évközben nem használhatja fel, költségvetését saját hatáskörben nem módosíthatja, a 2001. évi 

költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra kerül.  

 

( 3 )  Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak felhasználása az Áht. és a többször 

módosított 217/1998. ( XII.30.) Korm. rendelet előírásainak és az e rendeletben adott felhatalmazás ke-

retei között történhet, ezen szabályozottakon kívül a képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 

 

 ( 4 )  Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a zárolt előirányzatokat képviselő-testületdöntésig nem 

használhatják fel. 

 

( 5 ) Az intézmények a céljelleggel biztosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait és azok évközi bevé-

teli többleteit és megtakarításait, saját elhatározásból más jogcímre nem használhatják fel. Ettől csak 

2001. évben hozott képviselő-testületi döntés esetén lehet eltérni.  

 

 ( 6 ) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a többször módosított 217/1998. (Korm.) rendeletben sza-

bályozottak betartásával elért éves megtakarítás összegét jutalmazásra fordíthatja 

 

(7) Az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után 

automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett 

bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. 

 

(8)  A 2001. évi költségvetés végrehajtása során az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a mindenkor 

érvényes a gazdálkodást érintő magasabb és helyi jogszabályi előírások szerint kötelesek eljárni. 
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(9) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a költségvetési alapokmányaikat az e rendeletben meghatá-

rozott összegekkel kötelesek összeállítani. 

 

(10) A képviselő-testület felhatalmazza intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt 

bevételi előirányzatok beszedésére, teljesítésére az e rendeletben, magasabb szintű jogszabályokban és 

testültei döntésekben foglalt előírások szerint. 

 

(11)  A képviselő-testület felhatalmazza intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt, hogy feladataikat a költ-

ségvetésben előírt kiadási előirányzat betartásával, a takarékosság figyelembevételével lássák el az e 

rendeletben magasabb szintű jogszabályokban és testületi döntésekben foglalt előírások szerint. 

 

(12 ) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények egyes kiadási előirányzata előirányzat-módosítás nélkül, csak 

olyan előirányzatok esetében léphetők túl, melyek törvényben, kormányrendeletben megállapított támo-

gatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság alapján eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást. A jo-

gosultság jogszabályi feltételeinek megváltoztatása előirányzat-módosítási kötelezettséggel jár. 

 

(13 ) A bevételi előirányzatok elmaradása esetén illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a 

kiadási előirányzatok jogszabályi előírások alapján csökkenthetők, zárolhatók illetve törölhetők. A be-

vételi előirányzatok elmaradásáról és annak okairól az intézményvezető, jegyző, gazdasági társaságok 

ügyvezető igazgatói kötelesek negyedévenként a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot tájékoztatni, aki 

szükség esetén javaslatoT tehet a polgármesteren keresztül a képviselő-testületnek a költségvetés 

a. a csökkentésről, vagyis az előirányzat összegének mérsékléséről, 

b. a zárolásról, vagyis az előirányzat egy részének, vagy egészének felhasználásának időleges, 

feltételhez kötött korlátozásáról, felfüggesztéséről, 

c. a törlésről, vagyis az előirányzat felhasználásáról történő végleges lemondásáról a képvise-

lő-testület előirányzatonként dönt. 

 

(14)  Az előirányzat módosítására, ill. kezdeményezésre jogosultak (az intézményvezető, ügyvezető igazgató, 

a jegyző, stb.) indítványára a kezdeményezést az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Pénzügyi és 

Költségvetési Bizottság állásfoglalásával negyedévente a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.  

 

(15)  A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott ki-adási előirányzatok 

mértékéig vállalható, és a kifizetések - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős 

határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, - is legfeljebb ezen összeghatárig rendelhetők 

el. 

 

(16) A tárgyéven túli fizetési kötelezettség - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős 

döntésen alapuló kötelezettségeket és az Áht.-ban foglalt kezességvállalást - csak olyan mértékben vál-

lalható, amely a kötelezettség-vállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjá-

ban, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. 

 

(17 )  A képviselő-testület a behajthatatlan kisösszegű hátralék leírható összegét 80.000.- Ft-ban állapítja meg.  

  Minden negyedévet követő hó 20-ig a követelést előíró intézmény, a Polgármesteri Hivatal illetékes 

szervezeti egysége, valamint az illetékes gazdasági társaság köteles a Pénzügyi és Számviteli Osztálynak 

átadni a behajthatatlanná vált követelések kimutatását és a azokat a dokumentumokat, amelyek a behajt-

hatatlanság tényét  igazolják. A Pénzügyi és Számviteli Osztály köteles ellenőrizni a behajthatat-

lanság tényét és ezt követően a hatáskörrel rendelkező polgármester / bizottság /testület elé terjeszteni 

leírásra. 

 

 

 

(18)  A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a Közbeszerzési és a Gazdasági Bizottságok javaslata alapján az 

önkormányzati követelések behajtásával kapcsolatos feladatok ellátását a közbeszerzésekről szóló 1995. 

évi XL. törvény figyelembe vételével kiírt pályázat alapján kiválasztott más szervezetre is bízhatja. A 

szervezet díjazása összességében nem haladja meg a követelés állományból befolyt bevételértékének 

maximum 20%-át. 

 

( 19)  Évközben pályázni csak meglévő forrásból lehet és kizárólag olyan feladatokra mely nem jelent tartós 

kötelezettséget. Tartós kötelezettségvállaláshoz testületi döntés szükséges. 
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( 20 )  A képviselő-testület a pénzmaradvány elszámolásánál elvonja a pénzeszközök, előirányzatok maradvá-

nyát, melyekre 2001. december 31-ig kötelezettségvállalás nem történik, vagy feladat elmaradásból, zá-

rolt előirányzatokból realizálódott a pénzmaradvány. A többször módosított 217/1998. (Korm.rend.) 

szabályozását kell alkalmazni, ettől eltérően a képviselő-testület döntése szükséges.  

4.§. 

 (1)  A hitel felvételéről a képviselő-testület külön dönt. A hitelező bankról és hitelkonstrukciókról a Pénz-

ügyi és Költségvetési Bizottság javaslata alapján a Polgármester a dönt. 

 

( 2 ) Az esetleges e rendeletben nem rögzített hitelműveletekkel - hitelfelvétel, hiteltörlesztés, kötelezettség-

vállalással, váltóforgalmazással kapcsolatos feladat- és hatáskörök kizárólag a képviselő-testületet illetik 

meg értékhatár nélkül.  

 

(3 )  A képviselő-testületnek minden esetben dönteni kell a hitel visszafizetés és kamatának futamidejéről és 

fedezetéről. 

5. § 

 

(1)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal egyedi, célhoz nem kötött, átmenetileg szabad pénzeszkö-

zeinek betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos hatásköreit 300 millió forint érték-

határig, maximum 6 hónapos időtartamra a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra ruházza át. E pénz-

eszközök bármely pénzintézetnél államilag garantált értékpapírban vagy betétben köthetők le. 

 

(2) A tulajdoni részesedést jelentő befektetéshez érték-papírvásárlásáról, elidegenítéséről a képvise-

lő-testület külön dönt. 

6. § 

(1) Az Önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű kötelezettségvállalások segélyek elkülönített 

elszámolás mellett és kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta. 

 

(2) Az Önkormányzat által finanszírozott, vagy támogatott szervezetek, illetve magán-személyek számára - 

nem szociális ellátásként - juttatott összegekre a támogatás jogcímét meg kell határozni és számadási 

kötelezettséget kell előírni részükre és rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számoltatni. A számadási 

kötelezettség teljesítéséig a további finanszírozás, illetve támogatás felfüggeszthető. A finanszírozó el-

lenőrizni jogosult a felhasználást és a számadást. 

 

(3)  Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által finanszírozott illetve támogatott feladatok ellátása 

során az előirányzatok tervezett céltól eltérő felhasználását az előirányzat átcsoportosítást az Áht.-ban 

foglalt szabályok szerint lehet kezdeményezni. 

7. § 

 Az Önkormányzat árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás megrendelési célra juttatott kiadási 

előirányzataik felhasználása során a közbeszerzési törvény és a képviselő-testület által jóváhagyott sza-

bályok szerint kötelező eljárni. 

8. § 

 ( 1 ) A bizottsági hatáskörökbe rendelt és e rendeletben  szabályozottakon kívüli tartalékkal való rendelkezés 

jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 
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( 2 )  A bizottsági hatáskörbe rendelt tartalékok felhasználásáról utólagos jóváhagyás és költségvetés módosí-

tás végett a polgármester a Pénzügyi és Költségvetési Bizottsággal együtt negyedévenként a testület elé 

terjeszti.  

 

( 3 )  Bizottsági hatáskörbe rendelt tartalék előirányzatokat e rendelet melléklete tartalmazza. A tartalék elő-

irányzatokat más célra felhasználni csak a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával lehet. 

9. § 

 ( 1 )  Az önkormányzati támogatását az SZJA-előleg, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, társadalom-

biztosítási járulék, munkaadói és munkavállalói  beszámításával, valamint az e rendelet szerint zárolt 

előirányzatokat csökkentett összegben a kincstári szabályozás figyelembevételével havi részletekben kell 

az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, gazdasági társaságok részére biztosítani az általuk elkészített 

és elfogadott havi, illetve göngyölített ütemterv és teljesítése figyelembevételével. 

 

( 2 )  Az intézményeknek, a Polgármesteri Hivatalnak az OTP felé leadott limitösszegét csak írásos igazolás 

alapján módosíthatja az arra feljogosított hivatali köztisztviselők.  

 

( 3 ) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági társaságok kötelesek minden szerződésre, meg-

rendelésre a kifizetés módját, összegét és határidejét rögzíteni és ezt a limit meghatározásánál figyelem-

be venni.  

10.§ 

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal előző évi (2000. évi) pénzmaradványukat a pénzmaradvány jóváha-

gyása előtt, - e rendelet hatályba lépését és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályon kívül helyezését 

követően kizárólag az 2000.  évben vállalt kötelezettségből áthúzódó számlák kiegyenlítésére fordíthatja. 

Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt. 

11.§ 

 (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

 

a. a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontására és ezzel történő költségve-

tés módosítására, 

b. 5.000 e Ft egyedi értékhatárig a működési tartalék felhasználására a két ülés között felmerülő, 

nem halasztható feladatok finanszírozása érdekében, ez az összeg bérkifizetés, fejlesztési tételt 

nem tartalmazhat, kivéve vis major  

c. a felhalmozási, felújítási előirányzaton belüli átcsoportosításra az illetékes szakbizottságok 

kezdeményezésére. 

 

(2)  A polgármester az (1) bekezdésben tett intézkedéseiről utólagosan, a legközelebbi testületi ülésen, vagy 

a költségvetés módosításakor külön feltüntetve köteles tájékoztatást adni a képviselő-testület részére. 

 

12.§ 

 

A köztisztviselők 2001. évi illetményalapja 38.000.-Ft. 
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13.§ 

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésével kapcsolatos szabályok 

 

(1)  Az Önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a helyi ki-

sebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. Azon kisebbségi Ön-

kormányzatok, akik költségvetési határozatukat nem hozták meg a költségvetés tervezése időszakában a 

határozathozatalig a működési céltartalék tartalmazza az önkormányzati támogatás összegét. A 

képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan az önkormányzati támoga-

tás megállapításának kivételével nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 

 

( 2)  A települési Önkormányzat 2001.évi támogatása a kisebbségi önkormányzatok működtetésére és prog-

ramjaira fordítható. A Kisebbségi Alap felosztásához a képviselő-testület rendeletét kell alkalmazni. A 

Kisebbségi Alapról elnyert pénzeszköz felhasználásáról a kisebbségi önkormányzatok a költségvetési 

beszámolójukkal egyidejűleg számolnak el. 

 

(3) Az Önkormányzat a kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi 

és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és 

tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. 

 

(4)  A kisebbségi önkormányzatokkal kötött  együttműködési megállapodás és helyi kisebbségi rendeletben 

foglaltakat kötelesek betartani az abban érintettek. 

  

(5) Az Önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült kisebbség önkormányzati előirányzatok kizárólag a 

kisebbségi önkormányzatok határozata alapján módosíthatók - ide értve a működési céltartalékon sze-

replő előirányzatokat is -, e módosítások az Önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi 

előirányzatain átvezetendők. 

 

( 6 )  A képviselő-testület által elfogadott kisebbségi pályázati alappal való rendelkezési jogot és szabályozást 

a testület által elfogadottak szerint kell betartani. 

 

III.  FEJEZET  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

14.§ 

(1)  A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2)  A kihirdetéssel egyidejűleg az ideiglenes gazdálkodásról szóló 45/2000.( XII.29) számú önkormányzati 

rendelet hatályát veszti. 

 

(3) A 34/1993.(X.26.) a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyok egyes kérdéseiről 

szóló többször módosított rendelet 11.§.(1).bekezdése helyébe e rendelet 12.§-ban szabályozottak lép-

nek. 

 

(4)  A költségvetés teljesítésével kapcsolatos adatok, valamint a költségvetési és zárszámadási tervezetek, 

továbbá az ezeket megalapozó információk a képviselő-testület elé történő beterjesztés után nyilvánosak. 

A nyilvánosság nem vonatkozik az állam -, a szolgálati-, a bank - és adótitkot képező adatokra. 

 

(5)  A hagyatékkal terhelt bérlemények kiürítésekor biztosított ingóság tárolás szolgáltatási díját a képvise-

lő-testület napi 500 Ft-ban állapítja meg. 

 

( 6)  A képviselő-testület a helyiség és lakás óvadék kamatának mértékét a PTK szerinti kamat 25%-kában 

állapítja meg. 
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 (7)  E rendelet értelmében intézmények: valamennyi önkormányzati alapítású költségvetési szerv kivéve a 

Polgármesteri Hivatal. 

 

Budapest, 2001. március 1.  

 

 

 

 

 

dr. Marosi György  Csécsei Béla 

jegyző polgármester 

 

 

 


