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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2020. június 25. 

 

       Czukkerné dr. Pintér Erzsébet s.k. 

          jegyző 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő–testületének 

33/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről 

szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről 

szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

 

költségvetési bevételei főösszegét  19.935.648 ezer Ft-ra, 

költségvetési kiadásai főösszegét  32.620.241 ezer Ft-ra, 

finanszírozási műveletek egyenlegét  12.684.593 ezer Ft-ra 

módosítja. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a 

működési költségvetés 

 

bevételi főösszegét    18.065.031 ezer Ft-ra, 

kiadási főösszegét    21.550.918 ezer Ft-ra, 

finanszírozási műveletek egyenlegét    3.450.267 ezer Ft-ra, 

módosítja. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a 

felhalmozási költségvetés 

bevételi főösszegét      1.870.617 ezer Ft-ban, 

kiadási főösszegét    11.069.323 ezer Ft-ban, 

finanszírozási műveletek egyenlegét    9.234.326 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
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 (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

       (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

 (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

 (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

 (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

 (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

 (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

 (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

 

3. § Ez a rendelet 2020. június 26. napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2020. június 25. 

 

 

 
 

 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet s.k. Pikó András s.k. 
 jegyző  polgármester 
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INDOKOLÁS 

 

Általános indoklás 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 

8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások, a 2019. évi 

maradvány elfogadása és felhasználása valamint az egyéb gazdasági események miatt vált 

szükségessé. 

az 1.§-hoz 

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási 

műveletek egyenlegének módosítását határozza meg az alábbiak szerint: 

- központi költségvetési támogatás, 

- átruházott hatáskörű előirányzat módosítások, 
- 2019. évi maradvány. 

 

a 2.§-hoz 

A rendelet mellékleteit sorolja fel. 

a 3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 

 


