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A kihiľdetés napja: 2014. május 15.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képvĺselő-testületének

|6120|,4. (v.15.) tinkormányzati ľendelete

a 20Í3. évĺ kiiltségv etési zárszámadásľól

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete az
á|Iamhźytartásrő| szóló 2011. évi CXCV. törvény 9I. $ (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás aIapján, az A|aptoľvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźrozott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Azárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és a tiibblet
rmÄvtÁ|zp

l.s (1) Az onkoľmányzat 20|3. évi költségvetéséről szóló 9l20I3. (II.22.)

tinkoľmányzati rendelete végľehajtását

a) 17.540.854 ezer F.t ktiltségvetési pénzforgalmi bevételi főösszeggel
b) 14.399.302 ezer Ft kiiltségvetési pénzfoľgalmi kiadási főłisszeggel
c) 1.296.231. ezer Ft finanszírozási célrĺ pénzügyi bevétellel
d) 97|,.933 ezeľ Ft finanszíľozási célú pénzügyi kÍadással
e) 3.465.850 ezer Ft nettó ttibblettel

jővz,hagyja.

(2) 
^z 

onkormanyzat 2013. évi bruttó pénzmaraďvarlyát 3.465.244 ezer Ft-ban, -

melyből működési 2.247.302 ezetFt'fe|halmozźtsi894.250 ezerFt,ťlnanszítozási
művelętek egyenlege 324.298 ezer Ft -, a vállakozási tevékenység erdeményét
606 e F-ban, az e|óző évi fel nem haszná|t pélumaraďvźnytú 1.135.356 ezet Ft-
banhatározzameg.

2. Az iinkormánvzat bevételei és kiadásai

2.s (1) Az onkormáĺyzat l. $ (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg
e|őir ány zat cs oporto nkénti ĺi s s ze g eit az l . mel l ékl e t tarta|mazza.



(2) Az onkormányzat 2013. évi koltségvetésének és teljesítésének mérlegét
költségvetési szeľkezetben az 1 . melléklet tartalmazza, a pérufoľgalmi jelentését a
9/ 1 . mellékIet tartalmazza.

(3) Az onkormányzat fe|tĄítási kiadásainak célonkénti teljesítését az lia. melléklet
tartalmazza.

(4) Az onkormányzaÍ. beruhźzási kíadásainak feladatonkénti teljesítését az |lb'
mellékl et tartalmazza.

(5) Az onkormányzat tźrnogatás értékiĺ műkodési és felhalmozási céka' valamint
źilamháztartáson kíviilről mĺĺködési és felha|mozttsi célra átvett pénzeszkozok
előir tny zatai nak te lj e s íté s ét az I l c. mel l éklet tartalmazza.

(6) Az onkormanyzat témogatás értékű működési és felhalmozásí célrra, valamint
á||amhánartáson kívtili műkcjdési és felhalmozási céIra átađott pénzeszkozok
előir áĺy zatainak telj e síté s ét az I l đ. melléklet tartalmazza.

(7) Az onkormtnyzat működési cél- és általános, a felhalmozásí, felújítási
c é ltaľtal ék elők ány zatźú a I l ę' mel l ékl et tafialmazza'

3. Az önkoľm ányzat vagyonával kapcsolatos adatai

3.s (1) Az onkormźnyzatz}l3. december 31-i hitelállomanyát és adósságszoIgá|atźńa2.
męlléklet, Magyarország gazdaságí stabillitásáról szőIő 2011. évi CXCIV.
tĺirvény 10. $ (3) bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulását aZla. szétmí
melléklete tarta|mazza.

(2) Az onkoľmanyzat vagyonkimutatását a 3. mellékIet, a vagyonkataszteľben nem
szereplőingatlanokata3la.mellék|ettartalmazza.

(3) Az onkormanyzat tu|ajdonában lévő részesedések, izlętrészek áI|omźlnyźlt a 3lb.
melléklet, az átmenetileg szabad pénzeszkozei terhére elhelyezett lekĺitĺitt betétek

áI|omźny át a 3 l c. mel|ékIęt tafialmazza.

4. Az łinkormányzzt gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok

4.s Az onkormanyzat azElnőpai Uniós támogatással megvalósult projektek kiadásait a
4 l đ-l, 4 l d-2., 4 l d-3 . és a 4 l e' melléklet tarta|mazza.

5.$ Az onkormány zat intézményeiben és a Polgáľmesteri Hivatalban foglalkoztatottak
átlagos állomanyi létszámát az 5. mę|Iéklettarta|mazza.

6.$ Az onkormanyzat á|taI nyújtott kcizvetett támogatásokat a 6. melléklet tarta|mazza.

7.$ Az onkormĺínyzat tobbéves kötelezettség-vállalásainak teljesítését címenként a 7.

mellékl et tartalmazza.

8. s Az onkormźnyzat áltami tánogatźsáĺak jogcímenkénti bevételeit a 811-8/3.

mel léklet tartalmazza'

9.$ Az onkormányzat 2073. évi kĺiltségvetési beszámoló kíegészito mellékletének
szárnszerukimutatásaita9l2-9ll1.mellékletektartalmazzák.



5. Az iinkormányzat ktiltségvetésének teljesítése címenként

10.$ (1) A bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítését és megbontását címĺend szerint
előiráĺyzatcsoportonként, kötelező, önként vállalt, állami (áI|amigazgatási)
feladatokľa 4. melléklď tartalmazza.

(z) Az önkoľmanyzatitorzsvagyon karbantartási, feljlesztési feladatainak bevételi és

kiadási előirźnyzat teljesítését kote|ező, önként vźt|lalt, állami (á|laĺrigazgatási)
feladatok szerinti bontásban a 4 l a. melléklet t artalmazza.

(3) Az :ÚLz|eti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási e|őirźnyzat
teljesítését kötelező, onként vá'Ila|t, állami (áIlaĺrigazgatási) feladatok szeľinti
bontásban a 4 lb. melléklet tarta|mazza'

(4) A nÉvs Zrt.bonyo|ításźlbanmegvalósuló Corvin Sétány Projekt elóitényzatainak
telj esítését a 4 l c. me|Iék|et tartalmazza.

11.$ Ez a rendelet 201'4. május 15-én Iéphatá|yba'

Budapest, 2014. május 1 5.

.,.i \

ł.}t* $ň,
Lu,

ľ,tť
\

R o\---

O*\
*.r'
r-1,
N

ť(*.,o.*9



ĄhĄ *Í''


