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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő–testületének

4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló
8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról⃰

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármestere  a  veszélyhelyzet
kihirdetéséről  szóló 27/2021.  (I.29.)  számú 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,

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:

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

költségvetési bevételei főösszegét  19.933.133 ezer Ft-ra,

költségvetési kiadásai főösszegét   32.617.726  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 18.049.940 ezer Ft-ra,

kiadási főösszegét 21.488.879 ezer Ft-ra,

finanszírozási műveletek egyenlegét  -3.438.939 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 11.128.847 ezer Ft-ban,

finanszírozási műveletek egyenlegét  -9.245.654 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.

⃰ Rendelkezései beépítve a 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletbe, hatályos 2021. február 26-tól.



(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.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. február 25.

         Czukkerné dr. Pintér Erzsébet                                                                 Pikó András

                                jegyző                                                                               polgármester



INDOKOLÁS

Általános indokolás

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, a rendelet legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban bekövetkezett
támogatás-változások, az önkormányzati feladat-ellátáshoz kapcsolódó átcsoportosítás-igények, illetve
ténylegesen  teljesült  bevételek  és  teljesített  kiadások  előirányzatainak  év  végi  rendezése  miatt
szükséges.

Részletes indokolás

az 1.§-hoz

A  2020.  évi  költségvetés  bevételi  és  kiadási  főösszegének,  valamint  a  finanszírozási  műveletek
egyenlegének módosítását külön kimutatva határozza meg:

- a működési költségvetés, valamint

- a felhalmozási költségvetés tekintetében.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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