
 

10/2007. (II.20.) Budapest Főváros VIII. kerület  

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet1 
 

 

A 2006. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 8/2006.(II.22.) 

önk. rendelet módosításáról 
 

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

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

önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény ( a továbbiakban Ötv.), 

az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény ( 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 többször módosított 

8/2006.(II.22.) rendelet módosító rendeletét az alábbiakban alkotja meg: 

 

 

1. § 

 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi 

felügyeleti szervi támogatás, ezen belül a kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát 

18.370 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 12105 cím működési támogatásértékű bevétel 

előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107 cím kiadás 

működési általános tartalék előirányzatát 5.460 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 12105 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 5.460e Ft-tal 

megemeli gyermekvédelmi támogatás címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím bevétel 

felhalmozási kölcsön előirányzatát 4.695,1 e Ft-tal és a kiadás 11401 cím dologi előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli a Dugonics u. 11. épület bontás pályázaton elnyert kölcsön 

összeg lehívása címén. 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11701 cím 

felhalmozási kölcsön előirányzatát 591,2 e Ft-tal, a 11603cím bevételi felhalmozás 

támogatásértékű bevétel előirányzatát 233,8 e Ft-tal törli, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11603 

cím felhalmozásra átadott pénzeszköz  - Futó u. 38. épület- előirányzatát 825,0 e Ft-tal törli. 

 

(5) A  képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím 

dologi előirányzatát 201.000 e Ft-tal, a felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 

168.800 re Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11603 cím felhalmozási 

előirányzatát 369.800 e Ft-tal megemeli. 
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(6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11603 cím 

felhalmozási előirányzatát 163.600 e Ft-tal, a működési előirányzatát 7.400 e Ft-tal és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11603 cím felhalmozási előirányzatát 171.000 e Ft-tal megemeli. 

 

(7) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80105 cím bevételi pénzforgalom 

nélküli előirányzatát 8.300 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott 

pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli pénzmaradvány elvonás címén. 

 

2. § 

 

(1) Az 1.§-ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 

23.453.220,8 e Ft-ról  23.628.090,9 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az 

osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait részletesen az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

(2) A jelen rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 
 

 


