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Budapest Főváľos VIII. kerüIet JózsefuárosÍ OnkormányzatKépvĺselő_testületének

|ĺ2014. (II.06) önkormányzati rendelete

a20|3. évi kiiltségvetésľől szőIő 912013. (II.22.) önkormányzatirendelet mĺódosításáról

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az
állaÍnháztaÍtásról szóló 20||. évi CXCV. törvény 23. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
a|apjźn, az A|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźxozott feladatkörében
elj árv a ktivetkezőket rendeli el :

1. $ A 2013. évi költségvetésről sző|ő 912013. (II.22.) ĺinkormányzati renđelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3.$ (1) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

''3.$ 
(1) A képviselő-testület az tinkoľmányzat}}t3. évi k<lltségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási e|őirźnyzatát - intézrnényfinanszírozźls és hitel nélkiil -
2l.618.744'8 e Ft-ról 2I.579.517,4 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliáľd
otszázhewenkilencmi||iő _ otszánizenhétezer -Négyszázforintra módosítja,

b) miĺködési bevételi előirányzatźń 16.6|8.175,7 e Ft-ról 16.47|.6|3,2 e Ft-rą azaz
Tizenhatmilliáľd _ Négyszazhetvenegymillió _ Hatszźztjzenhźromezer - Kettőszáz forintľa
módosítją szabad pétumarudvźny I.296.23I,0 e Ft, azaz Egymilliard -
Kettőszázkilencvenhatmillió_Kettőszźvhaľmincegyezerf onnt,

c) működési kiadasok e|őirźnyzatát 16.783.312,8 e Ft-ról 16.608.064,8 e Ft-ra, azaz
TizenhatmilliaÍđ _Hatszánryolcmillió - Hatvannégyezer - Nyolcszazszźzfonntra módosítja"

d) mfüödési többletét l.Í3I.093,9 e Ft-ról 7.159.779,4 e Ft-ra, azaz Egymilliáľd
Szźzotvenkjlencmillió _Hétszźvflefuenkilencezet -Négyszaz foľintľa módosítja,

e) felhalmozási fe|í$ítási bevételek előirányzatát 4.094,392,1 e Ft-ról 4.201.84I,2 eFt-ta, azaz
Négymilliard - Kettőszazegymil|iő Nyolcszáznegyvenegyezer - Ketĺőszáz forintra
módosítja, szabad, pénzmarađvány 705.991,0 e Ft, azaz Hétszazotmi||iő
K]Iencszźpki l encvene g y ezer forint,

Đ felhalmozási kiadások eloirźnyzatźú 5.059.754,0 e Ft-ról 5.095.679,0 e Ft-ra, azaz
otmilhard _ Kilencvencitmillió _Hatszázhetvenkilencezer forintĺamódosítja'
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g) felhalmozási ťlnanszírozási hianya 87I.723,0 e Ft-ról 971.932,6, e Ft-ra, Lzaz
k1|encsztnhetvenegymillió _ Ki|encszázharminckettőezer -Hatsztn forintľa módosítja,

h) felhalmozási kiadási hiányát 259.371,0 e Ft-ról 187.846,8 e Ft-ra , Lzaz
SzĺŁnyolcvanhétmiltió _ Nyolcszáznegyvenhatezer - Nyolcszaz foľintra módosítja,

i) hitel t<jrlesztés összege 8]t.723,0 e Ft-ról 9]|.932,6 e Ft-ľa, a 7'az

KI!ęncszźnhetvenegymillió _ Kl|encsztnharminckettőezer _Hatsztn forintľa móđosítja,

j) intézményťtnanszirozĺĺs összegét 6.6|1.598,6 e Ft-ról 6,639.90f,0 e Ft-ľa, azazHatmillĹáľd
-_ 

Hatszźzharminckilencmillió _ Kilencszźnkettóęzet forintra módosítja, ebből a keľĹileten

belü1i pélumaĺadvźny elszámolása miatti duplazódás osszegét |.084.126,0 e Ft-ľól
1.096.159,0 e Ft-ra módosítja.

2.$ 1. A Renđelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1 . melléklete lép.

2. A Renđe|etL. mel\éklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e ľendelet 3. melléklete lép.

4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. A Renđelet 6. melléklete helyébe e ľendelet 6. melléklete lép.

7. A Renđelet 7. melléklete helyébe e ľendelet 7. melléklete lép.

8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e renđelet 8. melléklete lép.

9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e ľendelet 9. melléklete lép.

10. A Renđelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

1 1. A Rendelet 1 1. melléklete hetyébe e ľenđelet 1 1. melléklete lép.

12. A Rendeket|2. melléklete helyébe e renđelet 12. melléklete lép.

13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

14. 
^Rendolęt 

14. melléklete helyébe e ľendelet 14. melléklete lép.

3. $ Ez a rendelet 20t4. februaľ 6. napján |ép hatalyba, rendelkezéseit a 2013. évi

ktiltségvetési beszámolóban alkďmazni kell.

Budapest,2014.

,# ft*b'- Rimán Edina
jegyző,
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INDoKoLÁS

1 Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkorményzat Képviselő-testületének 2013.
éľi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosítása az áI|arĺlhźztartásrő| szó!ő
2D11. évi CXCV. tcĺrvény 34. $-ában kapott feLhata\mazás alapján a képviselő-testüIeti,
á1ruhźz,ott hatáskĺjrben hozott dcĺntések, a 2012. évi pénznlaradvány és annak felhasználása,
valamint az á|Iarnitámogatások, gazdasági események miatt vált sziikségessé.

Részletes indokolás

1.$ A végrehajtott módosítás kĺjvetkeztében kialakult kiadási és bevételi füĺĺsszegeket,
valamint azok belső tata|mźt határozza meg.

2.s Az elóirźnyzatok módosítása miatt a Rendelet |-|4. mellékleteinek módosítása
szĺĺkséges.

3.$ Hatályba léptető rendelkezések.
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