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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata képviselő-testületének 

31/2008.(05.07.) számú rendelete 

a 2007. évi költségvetési zárszámadásról 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata képviselő-testülete 

(továbbiakban: képviselő-testület), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 

(továbbiakban: Áht) 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2007. évi 

költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

(1) A képviselő-testület Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 

2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 11/2007. (II. 20.) számú 

önkormányzati rendelete végrehajtását 

 

21 460 734 ezer Ft, azaz Húszonegymilliárd-négyszázhatvanmillió-

hétszázharmincnégyezer forint bevételi főösszeggel 

18 593 670 ezer Ft, azaz Tízennyolcmilliárd-ötszázkilencvenhárommillió- 

hatszázhetvenezer forint kiadási főösszeggel 

760 866 ezer Ft, azaz Hétszázhatvanmillió-nyolcszázhatvanhatezer forint 

finanszírozási bevétellel 

116 868 ezer Ft, azaz Egyszáztizenhatmillió-nyolcszázhatvannyolcezer forint 

finanszírozási kiadással 

3 511 062 ezer Ft, azaz Hárommilliárd-ötszáztizenegymillió-hatvankettőezer 

forint nettó többlettel 

jóváhagyja. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti 

összegeit a rendelt 1. számú táblázat 3. oszlopa tartalmazza. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és 

teljesítésének mérlegét elfogadja, melyet költségvetési szerkezetben az 1/a. 

számú táblázat tartalmaz. 

 

(4) A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 1/c. és 4/c. 

táblázatok szerint elfogadja. 

 

(5) A képviselő-testület az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti 

teljesítését az 1/b. és 4/c. táblázatok szerint elfogadja. 

 

(6)  A képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi bruttó pénzmaradványát 3 511 

062 ezer Ft-ban, előző évi fel nem használt pénzmaradványát  880 032 ezer Ft-

ban elfogadja. 
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(7) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére elhelyezett lekötött betétek 

állományát részletesen a 3/d. számú táblázat tartalmazza. 

 

(8) A képviselő-testület a 2007. évi állami támogatások elszámolását az 1/a., /b. és az 

1/c. számú mellékletekben foglaltak alapján elfogadja. 

 

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását elfogadja, melyet 

részleteiben a 3. számú táblázat tartalmaz. 

 

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat behajthatatlan követelések 

hitelezési veszteségként való leírását a 6. számú mellékletben részletezettek 

alapján elfogadja. 

 

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 2. 

számú mellékletben részletezettek alapján elfogadja, mely tartalmazza az 

egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített 

eredmény kimutatást, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. 

  

(12) A képviselő-testület az Önkormányzat 2007. december 31-i 

hitelállományát és adósságszolgálatát a 2. számú táblázatban részletezettek 

alapján elfogadja. 

 

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat 2007. december 31-i részesedés 

állományát a 3/c. számú táblázatban részletezettek alapján elfogadja. 

 

(14) A képviselő-testület az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak 

átlagos állományi létszámát az 5. számú táblázatban foglaltak alapján elfogadja. 

 

(15) A képviselő-testület a többéves kötelezettség-vállalások teljesítését 

címenként a 7. számú táblázatban foglaltak alapján elfogadja. 

 

(16) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett 

támogatásokat a 6. számú táblázatban foglaltak alapján elfogadja. 

 

(17) A képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló 

szöveges beszámolót elfogadja. 

 

2.§. 

 

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan 

gazdálkodó intézmények költségvetési bevételi és kiadási módosított 

előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet intézményenként a 4. számú 

táblázat tartalmaz költségvetési szerkezetben a 10000, 10000-01, 10000-02 és 

10000-03 címeken. 

 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi és kiadási 

módosított előirányzatának feladatonkénti teljesülését elfogadja a 4. számú 

táblázat szerint a 11101-12202 címeken. 
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(3) A képviselő-testület az önállóan és hozzájuk tartozó részben önállóan gazdálkodó 

intézmények költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának 

teljesülését elfogadja, melyet intézményenként a 4. számú táblázat tartalmaz 

költségvetési szerkezetben a 30000-80106 címeken. 

 

(4) A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és 

kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 4. számú 

táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20100 címen. 

 

(5) A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és 

kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. számú 

táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20200 címen. 

 

(6) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és 

kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 4. számú 

táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20300 címen. 

 

(7) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és 

kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. számú 

táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20400 címen. 

 

(8) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi 

és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. számú 

táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20500 címen. 

 

(9) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és 

kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. számú 

táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20600 címen. 

 

(10) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 

bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. 

számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20700 címen. 

 

(11) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 

bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. 

számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben 20800 címen. 

 

(12) A képviselő-testület a Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 

bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. 

számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 21200 címen. 

 

(13) A képviselő-testület a Ukrán Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 

bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. 

számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 21300 címen. 

 

3.§ 

 

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