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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2010.(III.31.) sz. önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.22.) számú
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 szóló rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:
1.§
(1)

(2)
(3)

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11603 cím működési saját – áfa
visszaigénylés- előirányzatát 262.174 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás
11802 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 50.000 e Ft-tal megemeli a
Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. színházművészeti
támogatásának 43.000,0 e Ft-os emelése, valamint a Józsefvárosi Napok
rendezvénysorozat 7.000 e Ft-os költségei címén.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címen belül a működési
általános tartalék előirányzatát 212.174 e Ft-tal megemeli.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107-01 címen belül a működési
általános tartalékra helyezett 212.174 e Ft előirányzatot egyben zárolja, és
felhasználásáról – hitel törlése, vagy már betervezett bevételek kiesése miatt - a 2009.
évi pénzmaradvány és a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályainak
módosításával egyidejűleg dönt.
2.§

(1) Az 1.§-ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata –
finanszírozási, pénzügyi műveletekkel együtt – 24.948.126,0 e Ft-ról 25.210.300,0 e Ft-ra
módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az ügyosztályok, irodák, csoportok és az
intézmények költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
( 2 ) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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