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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

127/2022. (V. 26.) számú határozata 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról 

szóló rendelet megalkotásához kapcsolódó képviselő-testületi döntések meghozatalára 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a 2021. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradványát az önkormányzat 

2021. évi költségvetési beszámolójában szereplő maradvány összegének megfelelően 

12.237.435.939 Ft-ban állapítja meg. A maradvány összege mellett forrásként kell 

figyelembe venni a VEKOP kötelezettségekhez kapcsolódó irányítószervi támogatás 

4.044.649 Ft összegét. A 2021. évi költségvetési maradványból a szabad maradvány 

terhére jóváhagyott feladatok pénzügyi fedezetére 3.433.925.030 Ft, a feladattal terhelt 

maradvány finanszírozására – a VEKOP forrással együtt - 6.977.193.124 Ft, 

mindösszesen 10.411.118.154 Ft összeget hagy jóvá. Az ezen felül képződött, feladattal 

nem terhelt felosztható maradvány összege 1.830.362.434 Ft, melynek felhasználását az 

előterjesztés 6.b és 6.c mellékletek alapján hagyja jóvá. 

Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2022. évi költségvetési 

rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022. május 26. (jóváhagyásra) 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 

I. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2022. évi 

költségvetési rendeleten történő átvezetésére) 

 

2. az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre az Önkormányzat 

2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete nem tartalmaz 

előirányzatot, a polgármester gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról ezen 

előterjesztés 6.a melléklet III. sorának részletezése szerint 539.908.765 Ft összegben. 

Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2022. évi költségvetési 

rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022. május 26. (jóváhagyásra) 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 

I. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2022. évi 

költségvetési rendeleten történő átvezetésére) 

 

3. saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek három évre várható összegét ezen előterjesztés 2.a mellékletében 

bemutatottak szerint jóváhagyja 

 

Felelős: polgármester 



Határidő: 2022. május 26. 


