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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete  

 

a 2021. évi költségvetésről szóló  

5/2021. (II.25.) 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 2021. 

évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

módosítására a következőket rendeli el:  

 

1. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„2. § 

 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése 

együttes 

a) bevételének főösszegét 34.909.633.678 Ft-ban, 

b) kiadásának főösszegét 34.909.633.678 Ft-ban, 

c) költségvetési bevételének főösszegét 23.694.685.431 Ft-ban, 

d) költségvetési kiadásának főösszegét 34.502.061.119 Ft-ban, 

e) költségvetési egyenlegének összegét -10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül 

ea) a működési bevételek főösszegét 18.741.260.857 Ft-ban, 

eb) a működési kiadások főösszegét 22.881.868.790 Ft-ban, 

ec) a működési kiadások egyenlegét 637.246.826 Ft-ban; 

ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 4.953.424.574 Ft-ban, 

ee) a felhalmozási kiadások főösszegét 11.620.192.329 Ft-ban, 

ef) a felhalmozási kiadások egyenlegét -637.246.826 Ft-ban  

f) költségvetési hiányát 10.807.375.688 Ft-ban  

állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat a 10.807.375.688 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására a 

2. melléklet III/9. pontja szerinti maradvány 4.929.765.280 Ft összegét, a III/11. pont 

szerinti nettó finanszírozási előleg bevétel 291.342.967 Ft összegét, a külső 

finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti belföldi értékpapírok bevételei 

5.993.840.000 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja 

szerinti 407.572.559 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetés összege. 

(3) A költségvetés általános tartaléka 1.407.037.978 Ft.  

(4) A céltartalék összege 2.548.688.678 Ft, ebből működési céltartalék 494.912.442 Ft, a 

felhalmozási céltartalék 2.053.776.236 Ft.” 
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2. § A Rendelet 1-16. mellékletei helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek. 

 

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

 

Budapest, 2022. február 24. 

 

 

 

dr. Sajtos Csilla Pikó András 
jegyző polgármester 
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INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 

bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésnek megfelelően a 2021. évi költségvetés 

IV. számú módosításáról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.  

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz 

Meghatározza a 2021. évi költségvetés módosított bevételeinek és kiadásainak 

főösszegeit, a költségvetés egyenlegét, és megállapítja a költségvetés hiányát. 

Meghatározza a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés 

tartalékainak összegét. 

 

A 2. §-hoz 

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be. 

 

A 3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

 


