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15/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet 

a 2000. évi költségvetési beszámolóról 

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

Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. CXXV. 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 Áht.), valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának és 

beszámolásának rendszeréről szóló 217/1999. (XII.27.) Kormány rendelet (a 

továbbiakban Kr.) felhatalmazása alapján az 2000. évi költségvetési beszámolóról a 

következő önkorm. rendeletet alkotja. 

1. § 

(1) A képviselő-testület a Józsefvárosi Önkormányzat 2000. évi bevételi előirányzatának 

 teljesülését 17.205.697 eFt-ban elfogdja, mely a módosított előirányzat 127,58 %-a. 

 Részletezve az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Önkormányzat 2000. évi kiadási előirányzatának 

 teljesülését 16.239.654 eFt-ban elfogadja, mely a módosított előirányzat 120,42 %-a. 

 Részletezve az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A képviselő-testület a Józsefvárosi Önkormányzat 2000. évi bruttó pénzmaradványát 

 4.170.939 eFt-ban elfogadja. 

 

(4) A képviselő-testület a Józsefvárosi Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját 

 elfogadja a 46. sz. mellékletben részletezettek alapján (egyszerűsített mérleg, 

 egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített eredménykimutatás, egyszerűsített 

 pénzmaradvány kimutatás, egyszerűsített kiegészítő melléklet). 

 

(5) A képviselő-testület a Józsefvárosi Önkormányzat 2000. december 31-i 

 hitelállományát elfogadja az 1/d. sz. mellékletben részletezettek szerint. 

 

(6) A képviselő-testület a Józsefvárosi Önkormányzat 2000. december 31-i részesedés 

 állományát elfogadja, melyet részletesen az 1/e. sz. melléklet tartalmaz. 

2. § 

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó részben önállóan 

 gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését a 

 3. és 4. sz. mellékletben részletezettek szerint elfogadja. 
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(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozási, felújítási címjegyzék 

 módosított előirányzatának teljesülését a 2/a és 2/b sz. mellékletekben részletezettek 

 alapján elfogadja. 

 

(3) A képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi 

 és kiadási módosított előirányzatának teljesülését 5-41. sz. mellékletben részletezettek 

 alapján elfogadja. 

 

(4) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási 

 módosított előirányzatának teljesülését a 41. sz. mellékletben részletezettek alapján 

 elfogadja. 

 

(5) A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási módosított 

 előirányzatának teljesülését a 42. sz. mellékletben részletezettek alapján elfogadja. 

 

(6) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási módosított 

 előirányzatának teljesülését a 43. sz. mellékletben részletezettek alapján elfogadja. 

 

(7) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási módosított 

 előirányzatának teljesülését a 44. sz. mellékletben részletezettek alapján elfogadja. 

 

(8) A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási módosított 

 előirányzatának teljesülését a 45. sz. mellékletben részletezettek alapján elfogadja. 

3. § 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2001. május 10. 

 

 

 

 

 

dr.Marosi György Csécsei Béla 

jegyző polgármester 

 

 


