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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Onkoľmányzat Képviselő - testiiletének

. ..../f0|3. (. ..) önkorm ányzati rendelete

a2013. évi kiĺltségvetésről sző|ő 9/20Í3. (n.fz.) önkormányzati rendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselo-testülete az á||amhćztartásrő|
sző|ő f0| 1. évi CXCV. torvény 23. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazás a|apjźtn, az A|aptörvény
32. cikk (l) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkĺjrében eljárva következőket ľendęli el:

1. s A f0I3. évi kö|tségvetésről szóló 9l f0I3. (II.ff.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3.$ (1) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

''3.$ 
(1) A képviselő-testi'ilet az önkormányzatf0I3. évi költségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási e|őirźnyzatźtt - intézményťlnanszírozźts és hitel nélkül - 20.888.521,9
e Ft-ľól 21.06|'898,9 e Ft-ľa, azaz Huszonegymilliárd - Hatvanegymillió
Nyolcszazkilencvennyo|cezer Ki|encszáz foľintra módosítj a,

b) működési bevételi e|oirźnyzatát 15.617.330,3 e Ft-ról |5.775.066,I e Ft-ra, azazTizenötmilliard _
Hétsztnhe&enötmillió _ Hatvanhatezereglszáz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 1.296.f3|
eFt, azaz Erymilliárd -Kettoszázkilencvenhatmillió _ Kettószźnharmincegyezer foľint,

c)működésikiadások e|oirányzatát 15.638.020,1. eFt-ról |5.757.|27,9 eFt-ra, azazTizenotmilliárd_
Hétszázotvenhétmillió_SzázhuszonhétezerKi|encszźzforintľamódosítja'

d) működési többletét 1.275.54|,2 e Ft-ról |.314.|69,2 e Ft-ra, azaz Egymilliárd
Háromszáztizennégymi||iő _ Százhatvankilencezer Kettősztn forintra módosítja,

e) felhalmozási felújítási bevételek etóirźtnyzatát 3 .7 6I.848,6 e Ft-ról 3 .777 .489,8, azazHtrommilliárd
- Hétszźnhetvenhétmillió * Négysztznyo|cvankilencezer Nyolcszaz foľintľa módosítja, szabad
pénzmaradvźny 705.99I,0 e Ft, azazHétszźnĺjtmillió - Kilencszazkilencvenegyezer forint,

f) fe|halrmozźtsi kiadások e\iĺirźtnyzatát 4.87I,657,8 e Ft-ról 4.9f5.927,0 e Ft-ra, azaz Négymilliáľd _
Ki|ęncsztahuszonötmillió -Kilencszĺázhuszonhétezer forintra módosítj a,

g) felhalmozási ťlnanszitoztsi hiánya 87I.723 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió
Hétszázhuszonhárom ezer forint,

h) felha|mozási kiadási hiányát403.818 e Ft-ról 442.446,0 e Ft-ra , azazNégysztvnegyvenkettőmillió
_ Négy száznegyvenhatezer foľintľa módosítj a,

i) hitel törlesztés összege 87I.7f3 eFt, azaz Nyolcszázhetvenegymil|iő -Hétszźzhuszonháľom ezeľ
foľint,

j) intézményťlnanszírozás összegét 6.351.111,3 e Ft-rő| 6.397.953,4 e Ft-ra, azaz Hatmilliáľd -
Hfuomszázkilencvenhétmillió _ Kilencszĺázötvenharomezer - Négyszáz forintra módosítją ebből a
kerületen belĺ'ili pénzmaradvány elszámolása miatti dup|áződás összegét |.084.|26 e Ft-ban źi|apítja
meg."

2.$ A Rendelet l6. $ (3) bekezdésének a) pontja he|yébe a következő rendelkezés lép:

[A kepviselő-testület állandó bizottságainakrendelkezésére ólló keľet havi bruttó összege:J
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3.$ A Rendelet 21.$ (l) bekezdése a következo e)-Í) pontokkal egészĺil ki:

[A polgármester dönt.: J

-e) aZ önkoľmányzati költségvetés címei és kiemelt e|őirányzatok közötti á||amháztartáson kívtilre
átadott támo gatások e|óirány zatának átcsoportosításľól,

f) az önkormányzati költségvetés módosításárő| á||amhánartáson kívüli fonások átvételę esetében.''

4.s 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet l. me|léklete lép.

2. A Rendeletf . me||éklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3' melléklete lép.

4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e ľendelet 5. melléklete lép.

6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

10' A Rendelet l0. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

l 1. A Rendelet l 1. melléklete helyébe e rendelet 1 1. melléklete lép.

12. A Rende|et |f . melléklete helyébe e rendelet l2. melléklete lép.

13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet l3. melléklete lép.

l4. A Rendelet 14. melléklete helyébe e ľendelet 14. melléklete lép.

5.$ Ez a rendelet 2013. július l8. napján lép hatályba, azza|, hogy rendelkezéseit af0|3.I. félévi évi
költségvetési beszámoló készítésénél is figyelembe kell venni.

Budapest, 2013. július ...

Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
poIgáľmester
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefýáľosi
onkoľmányzat Képviselő - testületének

a 2013. évi költségvetésľől sző|ő 9lf013. (II.fŻ.)
tinkoľmánvzati ľendelete

Budapest Főváľos VIII. keľiilet JózseÍÝárosi

onkoľmányzat Képvise|ő _ testületének

.. ...ĺ2013. (. ..) łinko rm ányzati rendelete

3.s (1) A képviselő-testtilet az onkormányzat
f0 13 . év i költségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási e|oirźtnyzatát -

intézményťlnaĺszírozás és hitel nélki.il
I7.862.773 e Ft-ról 20.888.521'9 e Ft-ra, azaz
Húszmilliárd - Nyolcszáznyolcvannyolcmillió -
Otszźnhuszonegyęzer Ki|encszáz forintľa
módosítja,

b) működési bevételi e|őirányzatái I3.967.59f e

FLról 15.617.330,3 e Ft-ra azazTizenotmilliĺárd -
Hatszáńizenhétm i l l ió _ Hár omszázflarm incęzer
Háromszáz forintra módosítja, szabad
pénzmaradvźtĺy 739.520 e Ft-ról 1.296.f37 e Ft-
tä, azaz Egymilliárd
Kettoszázkilencvenhatm i l l ió
Kettőszäzharmince gy e zer forint mó do s ítj a,

c) miiködési kiadások e|őirányzatát 13,9ff.060 e
Ft-ról 1 5.63 8.020, 1. e Ft-ra, azaz Tizenötmilliárd

Hatszázharmincnyolcmillió Hűszezer
Egy száz foľintra módosítja,

d) mrĺködési t<jbbletét 785.05f e Ft-ról
I,f75.54|,2 e Ft-ra' azaz Egymilliárd
Kettószźnhe|venötmillió-ÓtszáznegyvenewęzęÍ
Kettoszáz forintľa mó do s íd a,

e) felhalmo zási fe|ijitźts i bevételek e|óir áĺy zatźú
2.886,16I e Ft-ról 3.76|.848,6 e Ft-ra, azaz
Háľommilliárd - Hétszázhatvanerymillió
Nyolcsázneg1rvennyolcezer Hatszźn forintra
módosítja, szabad pénzmaradvány f69.500 e Ft-
rő| ,105.99I,0 e Ft-ra, azaz Hétszázötmillió _
Kl|encszázkilencvenegyezeľforintramódosítja,

f) felhalmozási kiadások e|őirányzatáÍ 3.3I9.I38
e Ft-ról 4.877.657,8 e Ft-ra, azazNégymilliáľd _
Nyo lc százhetv ene gymi l l i ó -Hatsz źnotv ęnhétezer
Nyolcszáz foľintra módosítj a,

g) felhalmozási ťllanszirozási hiánya 6fI.575 e

2013. évi ktiltségvetésről szóIó 9ĺ2013. (II.ff .)

önkormányzati ľendelet módosításárról

1.$ A Rendelet 3.s (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,3.$ A képviselő-testi'ilet az ĺinkoľmányzat f0|3.
évi koltségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási e|őirźtnyzatát -
intézményťlnanszirozás és hitel nélkül
f0.888.52I,9 e Ft-ról 21.061.898'9 e Ft-ra, azaz
Huszonegymilliáľd - Hatvanegymillió
Nyolcszázkilencvennyo|cezer Ki|encszáz forintra
módosítja,

b) mÍĺködési bevételi e|őirtnyzatát 75.617.330,3 ę

Ft-rő| 15.7,| 5.066,I e Ft-ra, azazTizenötmilliárd -
Hétszźzhetvenotmillió Hatvanhatezeregyszáz
forintra módosítja, szabad pénzmaradvźny
$9+20----ę--+++ó+ I.f96.f3I e Ft-ra, azaz
Egymilliard - Kettőszázkilencvenhatmillió
Kettőszázharmincegyezer forint módestią

c) műkodési kiadások e|őfuányzatát 15.638.020'1
e Ft-ról 15.757.I27,9 e Ft-ra, azazTizenotmilliárd
- Hétszázőwenhétmilliő _ Szźnhllszonhétezer -
Ki|encszÁz forintra módo s ítj a,

d) működési többletét 1.275'547,f e Ft-ról
I.3I4.|69,f e Ft-ra, azaz Egymilliráľd
Hár omszttni zenné gym i l l ió
Százhatvanki|encezer Kettószáz forintra
módosítja,

e) felhalmo zźsi fe|íĄítási bevételek e|őir ány zatáú

3.761.848,6 e Ft-ról 3.777.489,8 e Ft-ra, azaz
Hárommilliárd - Hétszázhetvenhétmillió
Négysáznyolcvankilencezer Nyo|cszźnszźn
forintra módosítja, szabad pénzmaradvány
705.991,0 e Ft, azÄz Hétszázotmi||iő
Kí|encszźzki lencvene gyezer forint,

f) fe lhalmozás i ki adás ok e|őir źny zatát 4 .87 7 .6 5 7,8
e Ft-ról 4.9f5.9f7,0 e Ft-ra, azaz Négymilliárd _
Kllencszázhuszonötm i l li ó
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Ft-ról 87I.723 e Ft-ra, azaz
Nyolcszázhewenegym illió
Hétszázhuszonhárom ezer forintra módos ítj a,

h) felhalmo zási kiadási hiány źú I 63 .47 7 e Ft-ról
403.818 e Ft-ra, azaz Négyszázháromillió -
Nyo lcszáĺi zeĺny olcezer foľintra módosítj a,

i) hitel törlesztéS összegét 6fI.575 e Ft-ľól
871.723 e Ft-ra módosul, azaz
Nyolcszazhewene gymil lió
Hétszázhuszonh árom ezer forintra módo s ítj a,

j) intézményťlnanszírozás összegét 5.f42.|99 e

Ft-ľól 6.351.lll,3 e Ft-rą azaz Hatmilliárd -
Háromszźnotvenegymillió Száztizenegyezer
Háromszáz forintra módosítja' ebből a keľületen
belüli pénzmaradvány elszámolása miatti
duplázódó összegét 1.084.If6 e Ft-ban źi|apitja
meg."

16.$ (3) A képviselő-testület állandó
bizottságainak rendelkezésére tL||ő keret havi
bruttó összege:

a) a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
800 e Ft

21.5 (1) A polgáľmester dont:

Kl|encszázhuszonhétezerforintramódosítja'

g) felhalmozási ťlnanszirozási hiánya 87|.723 e

Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió
Hétszázhuszonhárom ezer foľint.

h) felhalmozási kiacJási hiányát 4t)3 .8 1 8 ę Ft-ról
442.446,0 eFt-ra, azaz
Négyszáznegyvenkettőmillió _
Négyszáznegyvenhatezer forintra módosítj a,

i) hitel törlesztés összege 87I.7f3 e Ft, azaz
Nyolcszázhetvenegymillió - Hétszázhuszonháľom
ezeľ forint,

j) intézményťlnanszitozźĺs összegét 6.35I.11 1,3 e
Ft-rő| 6.397.953,4 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd _
Hár omszázki 1 encvenhétm i l l ió
K1|encszázotvenháromezer Négyszáz forintra
módosítja, ebből a kerületen belĺ.ili
pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódó
összegét I'084'|f6 e Ft-ban á||apitja meg.''

2.s A Rendelet 16. $ (3) bekezdése a) pontja
helyébe a következő ľendelkezés lép:

a) Yźrosgazdźllkodási és Pénztigyi Bizottság
973,0 eFt

3.$ A Rendelet 21.$ (1) bekezdése a követező e)-
f) ponttal egészül ki:

e) az önkormányzati költségvetés címei és kiemelt
e|őirttnyzatok közötti ći|amhźztartáson kívülre
átadott tĺámogatások e|őirźnyzatźnak
átcsoportosításról,

f) az önkoľmttnyzati ko|tségvetés módosításáľól

ti|amhánartás o n kívii l i forrás ok átvétel e es etében.


