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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/….. (…. ….) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. 

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

(1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.17.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 2021. teljes évi költségvetésének 

 

a) költségvetési kiadási főösszegét  12.952.180.637 Ft-ban 

b) finanszírozási kiadás főösszegét 0 Ft-ban 

c) költségvetési bevételi főösszegét 6.663.180.637 Ft-ban 

d) finanszírozási bevételek főösszegét 6.289.000.000 Ft-ban 

állapítja meg” 

 

 

2. § A Kvr. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, a Kvr. 2. melléklet 2.1 táblázata 

helyébe jelen rendelet 2. melléklete, a Kvr. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete, a 

Kvr. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete, a Kvr. 6. melléklet 6.1.táblázata helyébe 

jelen rendelet 5. melléklete, a Kvr. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet, a Kvr. 14. 

melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete, a Kvr. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 8. 

melléklete, a Kvr. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 9.melléklete, a Kvr. 19. melléklete 

helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép. 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a 

hatályba lépését követő napon. 

 

 

 

 

 

 Bese Ferenc        dr. Szabó Tibor 

 polgármester                jegyző 
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Záradék: 

A rendelet-tervezet 2021. március…… napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2021. március …… 

 

A Jegyző nevében eljáró:   

     Vittmanné Gerencsér Judit  

  osztályvezető helyettes 

                                                              Polgármesteri Kabinet 

 

 

 

 

 

 

 

 


