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Budapest Józsefváros Önkormányzatának 

22/2003. (V.06.) ök. sz. rendelete 

 

a 2002. évi költségvetési zárszámadásról 

 
 

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

Köztársaság 2001-2002.  évi költségvetéséről szóló 2000.CXXXIII.tv. , a helyi 

önkormányzatokról szóló többször módosított ( továbbiakban ötv.) 1990. évi LXV. Tv.16.§.(1),  

az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.tv. ( továbbiakban áht.), 

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) 

Korm.rend. felhatalmazása alapján a 2002. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet 

alkotja. 

1.§. 

 

( 1 ) A képviselő-testület az Önkormányzat 2002. évi költségvetési bevételi előirányzatának 

teljesülését 27.405.259 e Ft-ban elfogadja, melyet költségvetési szerkezetben az 1. számú 

melléklet tartalmaz. 

 

( 2 )  A képviselő-testület az Önkormányzat 2002. évi költségvetési kiadási előirányzatának 

teljesülését 25.154280 e Ft-ban elfogadja, melyet költségvetési szerkezetben az 1. számú 

melléklet tartalmaz. 

 

( 3 )  A képviselő-testület az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét 

elfogadja, melyet költségvetési szerkezetben az az 1/b. számú melléklet tartalmaz. 

 

( 4 )   A képviselő-testület az Önkormányzat 2002. évi bruttó pénzmaradványát 4.949.678 e Ft-ban 

elfogadja az alábbi bontásban: 

    - kötvényben   3.938.684 e Ft 

    - pénzben   1.010.994 e Ft. 

 Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére vásárolt állampapírok állományát részletesen az 

1/a sz. melléklet tartalmaz. 

 

( 5 )  A képviselő-testület a 2002. évi állami támogatások elszámolását az 1/d. és az 1/e. számú 

melléklez6ben foglaltak alapján elfogadja. 

 

( 6 )  A képviselő-testület a 48/2000. (III.27.) Korm. rendelet alapján az ingatlanok vagyonkataszter 

átértékelésének eredményét az 1/g. mellékletben foglaltak alapján elfogadja. 

 

( 7 )  A képviselő-testület  az Önkormányzat vagyonkimutatását elfogadja, melyet részleteiben az 

1/h. sz. melléklet tartalmaz. 

 

( 8 )  A képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 2. számú mellékletekben 

részletezettek alapján elfogadja, mely tartalmazza az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített 
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pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített eredmény kimutatást, az egyszerűsített  

pénzmaradvány kimutatást, az egyszerűsített kiegészítő mellékleteket. 

 

( 9 )  A képviselő-testület az Önkormányzat 2002. december 31-i hitelállományát az 1/ f. számú 

mellékletben részletezettek alapján elfogadja. 

 

( 10 )  A képviselő-testület az Önkormányzat 2002. december 31-i részesedés állományát  az 1/c. 

számú mellékletben részletezettek alapján elfogadja. 

 

2.§. 

 

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

intézmény költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, 

melyet intézményenként  a 3-5. számú melléklet tartalmazza költségvetés szerkezetben. 

 

( 2 )  A képviselő-testület az önállóan és hozzájuk tartozó részben önállóan gazdálkodó 

intézmények költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését 

elfogadja, melyet intézményenként a 6-40. számú melléklet tartalmazza költségvetési 

szerkezetben. 

 

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

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 41. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

 

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

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 42. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

 

( 5 )  A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 43. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

 

( 6 )  A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 44. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

 

( 7 )  A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 45. számú melléklet tartalmazza 

költségvetési szerkezetben. 

3.§. 

 

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2003. április 24. 

 

Dr. Xantus Judit Csécsei Béla 

Jegyző polgármester 
 


