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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2010. szeptember 24. 

 

 

 

             Dr. Mészár Erika 

               a jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2010. (IX.24.) számú önkormányzati rendelete 

 

 

a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.22.) számú, a 

21/2010.(V.10.) számú,  a 25/2010.(VI.17.) számú, valamint a 28/2010.VII.15.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete ( a 

továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 

2009. évi CXXX. 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 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet (a 

továbbiakban: Ámr.) felhatalmazása alapján a 2010. évi költségvetésről és annak 

végrehajtási szabályairól a következő rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ 

 

A képviselő-testület a 2. § 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete 

lép. 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakat    

 

bevételi előirányzatát 22.533.724 e Ft-ra, azaz Huszonkettőmilliárd – 

Ötszázharminchárommillió – Hétszázhuszonnégyezer forintra  módosítja, 

 

kiadási előirányzatát 26.138.765 e Ft-ra, azaz Huszonhatmilliárd – Százharmincnyolcmillió- 

Hétszázhatvanötezer forintra módosítja, 

 

finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadási előirányzatát 233.842 e Ft-ban, azaz 

Kettőszázharminchárommillió - Nyolcszáznegyvenkettőezer forintban állapítja meg, 

 

forráshiányának összegét 3.838.883 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd – 

Nyolcszázharmincnyolcmillió – Nyolcszáznyolcvanháromezer forintra módosítja. 
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Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzatán belül a működési és 

felhalmozási célú előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a módosított 2. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) A rendelet (2) bekezdésben foglalt 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú 

melléklete lép. 

 

(3) A rendelet (3) bekezdésben foglalt 3/a és a 3/c. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 

3/a és a 3/c számú melléklet lép. 

 

(4) A rendelet (4) bekezdésben foglalt 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. 

melléklete lép. 

 

(5) A rendelet (6) bekezdésében foglalt 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú 

melléklete lép. 

 

(6) A rendelet (7) bekezdésében foglalt 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú 

melléklete lép. 

 

(7) A rendelet (8) bekezdésében foglalt 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú 

melléklet lép. 

 

(8) A rendelet (9) bekezdésében foglalt 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú 

melléklet lép. 

 

(9) A rendelet (10) bekezdésében foglalt 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú 

melléklete lép. 

 

(10) A rendelet (11) bekezdésében foglalt 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. 

számú melléklete lép. 

 

(11) A rendelet (12) bekezdésében foglalt 10. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 10. 

számú melléklete lép. 

 

(12) A rendelet (13) bekezdésében foglalt 11. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 11. 

számú melléklet lép. 

 

(13) A rendelet (14) bekezdésében foglalt 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. 

számú melléklete lép. 

 

( 14) A rendelet (15) bekezdésében foglalt 13. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 13. 

számú melléklete lép. 

 

(15) A rendelt (16) bekezdésében foglalt 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet  14. 

számú melléklete lép. 

 

(16) A rendelet (17) bekezdésében foglalt 15. számú melléklet helyébe a 15. számú melléklet 

lép. 
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(17) A rendelet (18) bekezdésében foglalt 16., 16/a számú melléklet helyébe a 16., 16/a számú 

melléklet lép. 

 

(18) A rendelet (19) bekezdésében foglalt 17., 18. számú melléklet helyébe a 17.,18. számú 

melléklet lép. 

 

(19) A rendelet (24) bekezdésében foglalt szövegezés helyébe az alábbira módosul. A 11105 

címen belül a kiadási előirányzatai a  Diáksport  Alapítvány 1.200 e Ft, a Fővárosi Tűzoltó 

Parancsnokság VIII. kerületi Tűzőrség 6.000 e Ft Erkel Ferenc Vegyes-kar Alapítvány 150 e 

Ft, Ferencvárosi Torna Club FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. 10.000 e Ft, árvízkárosult 

gyermekek táboroztatása 150 e Ft, Nagyvárad téri Református Egyházközösség 100 e Ft, 

Zrínyi Miklós Egyetem Alapítvány 5.000 e FT, Aranycsapat Alapítvány 400 e Ft, Köztes 

Átmenetek Nonprofit Kft 350 e Ft, Vöröskereszt 405 e Ft, Külső Józsefvárosi Református 

Egyházközösség 100,0 e Ft, BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 3.000,0 e Ft, Magyar 

Kultúra Alapítvány 30,0 e Ft, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat VIII-IX. 

kerület Intézete 300,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.  

  

 

3.§ 

 

A jelen rendelet a kihirdetése napjával lép hatályba. 

 

 

 

Budapest, 2010. szeptember 

 

 

 

 

 

        Dr. Mészár Erika       Dr. Kocsis Máté 

a jegyzőt helyettesítő aljegyző         polgármester 

 

 

 


