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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről 

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

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. 

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

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet 1. §-ában 

kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörét gyakorolva 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  20.494.426 ezer Ft-ra, 

költségvetési kiadásai főösszegét  33.179.019 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    18.611.233 ezer Ft-ra, 

kiadási főösszegét    21.978.398 ezer Ft-ra, 

finanszírozási műveletek egyenlegét    3.367.165 ezer Ft-ra, 

módosítja. 

 

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

felhalmozási költségvetés 

bevételi főösszegét      1.883.193 ezer Ft-ban, 

kiadási főösszegét    11.200.621 ezer Ft-ban, 
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finanszírozási műveletek egyenlegét    9.317.428 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

2. § A Rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A Polgármesteri keret a (2) bekezdésben foglalt feladatokon felül az önkormányzati 

képviselők kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető 

szakértői megbízások dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet 50 ezer Ft/fő/hó összegben. 

Ezen összeg ilyen célú felhasználására a képviselőcsoport vezetője írásban tehet javaslatot a 

polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A képviselőcsoport vezetője az általa 

javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről köteles írásban szakmai 

beszámolót benyújtani a polgármester részére. E nélkül a pénzügyi teljesítésre nem kerül 

sor.” 

 

 

3. § (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. 

 (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. 

 

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályát veszti a kihirdetését követő második napon. 

 

 

 

 

Budapest, 2020. november  20. 

 

 

 

 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet s.k.    Pikó András s.k. 

         jegyző     polgármester 

 

 

 



 

 

 

INDOKOLÁS 

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

szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 59/2020. (XI.20.) 

önkormányzati rendelethez 

 

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, 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, 

- egyéb költségvetést érintő döntések. 

 

a 2.§-hoz 

A Polgármesteri kereten belül elkülönített képviselői keret felhasználási szabályait 

tartalmazza. 

a 3.§-hoz 

A rendelet módosuló mellékleteit sorolja fel. 

a 4. §-hoz 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


