
37/2006. (IX.27.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 

Önkormányzati rendelet 

 

a 2006.évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló  

8/2006. (II.22.) ök. sz. rendelet módosításáról 

 
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete ( a továbbiakban: képviselő – 

testület ) a Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetésről szóló 2005.évi CLIII. törvény a 

helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény ( a 

továbbiakban: Ötv. ), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 

törvény ( a továbbiakban: Áht. ), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 

többször módosított 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet ( a továbbiakban: Ámr.) 

felhatalmazása alapján a 2006. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 

8/2006. (II.22.) önk. rendelet módosító rendeletét alkotja: 

 

 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület a 8/2006.(II.22.) számú rendelet I. fejezetét 1. §-ra és az 1. §-t  2. §-ra  és  

így tovább, a rendeletet  17 §-ra  módosítja. 

 

(2) A képviselő-testület a 8/2006. (II.22.) számú rendelet módosított 2. § (6) bekezdésének 

szövegezését az alábbira módosítja: 

 

- A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hiányból megvalósítandó fejlesztéseket a 3/c 

számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg és a hiányt az évközben megkötendő 

hitelszerződés alapján felvételre kerülő hitelből finanszírozza. 

 

(3) A képviselő-testület a 8/2006. (II.22.) számú rendelet 2-3. számú mellékletében szereplő 

felhalmozási – felújítási hitel megnevezést módosítja finanszírozási, pénzügyi műveletek 

felhalmozási, felújítási hitel megnevezésre. 

 

(4) A képviselő-testület a 8/2006. (II.22.) számú rendelet 4. számú mellékletében szereplő 

felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön hitel törlesztés sorában lévő előirányzatokat megbontva 

az alábbira módosítja: 

 

- felújításra nyújtott kölcsönnyújtás és kölcsönök törlesztése előirányzatát 162.362,0 e Ft – ra, 

- felhalmozásra nyújtott kölcsönnyújtás és kölcsönök törlesztése előirányzatát 8.800,0 e Ft – ra, 

- a finanszírozási kiadások felújítási hitelek törlesztése előirányzatát 166.927,0 e Ft-ra, 

- a finanszírozási kiadások felhalmozási hitelek törlesztése előirányzatát 16.806,0 e Ft-ra 

módosítja. 
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(5) A képviselő-testület a 8/2006. (II.22.) számú rendelet 9. számú melléklet felvett hitelek 

kölcsönök törlesztése sorában szereplő összegeket megbontja az alábbiak szerint: 

- finanszírozási kiadások felújítási hitelek törlesztése előirányzatát 183.727,0 e Ft-ra, 

- felújítási kölcsönök törlesztése előirányzatát 45.562,0 e Ft-ra módosítja. 

 

(6) A képviselő-testület a 8/2006. (II.22.) számú rendelet 8. számú melléklet hitel felvétel felvett 

hitelek, kölcsönök törlesztése szövegezését finanszírozási kiadások hitelek törlesztése 

szövegezésre módosítja 

 

(7) A képviselő-testület a 8/2006. (II.22.) számú rendelet 5. számú melléklet 11701 címrend 3, 7, 

8. számú sorában szereplő összeget e rendelet (4) – (6) bekezdésben foglaltak szerint módosítja. 

 

(8) A képviselő-testület a 8/2006. (II.22.) számú rendelet kiadási előirányzatát 18.441.610,0 e Ft-

ra , finanszírozási kiadását felvett hitelek törlesztését 183.727,0 e Ft-ra módosítja.  

 

(9) A képviselő-testület a 8/2006. (II.22.) számú rendelet 13. § e rendeletben módosított 14. §-át 

hatályon kívül helyezi. 

 

(10) A képviselő-testület a 8/2006. (II.22.) számú rendelet 4. § e rendeletben módosított 5. § (12) 

bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 

2. § 

 

A jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba. 

 

 

 


