
 

Budapest Józsefváros Önkormányzatának 

24/2003. (V.14.) ök. sz. rendelete* 

 

 

a 2003. évi költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról 

 

 

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testülete (továbbiakban képviselő – testület) a 

Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésről szóló LXII. törvény, a helyi önkormányzatokról 

szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban ötv.) az államháztartásról 

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

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

rendelet felhatalmazása alapján a képviselő – testület 2003. évi költségvetéséről és annak 

végrehajtási szabályairól szóló 14/2003. (II. 18.) sz. 23/2003.(V. 06.) sz. módosítását a 

következőkben alkotja meg. 

 

1.§. 

 

 

 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási 

– felújítási tartalékon belül az életveszély elhárítás előirányzatát 30.000 e Ft –tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújítás életveszély elhárítás előirányzatát 

ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási 

– felújítási tartalékon belül az életveszély elhárítás előirányzatának maradványát 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működési általános tartalék előirányzatát  

42.368 e Ft –tal megemeli, a Lakásalapra történő visszapótlási kötelezettsége mellett. 

 

 

2.§ 

 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási 

felújítási tartalékon belül a Corvin – Szigony előirányzatát törli és ezzel egyidejűleg a kiadási 

működési általános tartalék előirányzatát 6.493 e Ft –tal megemeli. 

 

                                                 
* Rendelkezései beépítve a 14/2003.(II.18.) sz. és a 23/2003.(V.06.) sz. önkormányzati rendeletekbe. 
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3.§ 

 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási – 

felújítási tartalékon belül a Jázmin u. – i Általános Iskola épület hasznosítás előirányzatát 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működési általános tartalék előirányzatát 13.300 e Ft –

tal megemeli. 

 

4.§ 

 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési 

céltartalékon belül a Fapótlási- faültetési Alap előirányzatát 25. 714 e Ft –tal  csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási általános működési tartalékot ugyanezen összeggel megemeli az 

alap visszapótlási kötelezettsége mellett. 

 

5.§ 

 

 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási 

– felújítási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát visszapótlási kötelezettség mellett 

74.286 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működési általános tartalékot 

ugyanezen összeggel megemeli. 

 

 

(2) A képviselő  - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási 

– felújítási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát visszapótlási kötelezettség mellett 

150.000 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási – felújítási tartalékon 

belül a Közterület-rehabilitációs Alap előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

 

(3) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási 

– felújítási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát visszapótlási kötelezettség mellett 

150.000 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási - felújítási tartalékon 

belül az Intézmény-rehabilitációs Alap előirányzatát 150.000 e Ft –tal megemeli. 

 

 

(4) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási 

– felújítási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát visszapótlási kötelezettség mellett 

40.000 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási felújítási tartalékon belül 

a Polgármesteri Alap előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 
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(5) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási 

– felújítási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát visszapótlási kötelezettség mellett 

12. 178 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási – felújítási tartalékon 

belül a Város-rehabilitációs Alap előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

 

6.§. 

 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási – 

felújítási tartalékon belül a Parkoló Alap előirányzatát visszapótlási kötelezettség mellett 

87.822 e Ft – tal  csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási – felújítási tartalékon belül a 

Város-rehabilitációs Alap előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

 

 

 

7.§. 

 

 

(1) Az 1-6 §.- ban foglalt Polgármesteri Hivatalt érintő módosítás miatt a módosított 

költségvetési előirányzatokat az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza. 

 

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

 

 

Budapest, 2003. május 08. 

 

 

 

 

 

Dr. Xantus Judit Csécsei Béla 

Jegyző polgármester 

 

 


