
47/2000. (XII. 29.) sz. önk. rendelet 

a 2000.  évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet  módosításáról. 

A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő - testülete ( továbbiakban képviselő - testület) a 

Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. CXXV. tv., a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1999. évi LXV.tv. ( továbbiakban Ötv), valamint az államháztartás-

ról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. ( a továbbiakban Áht.) , valamint 

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. ( XII.31.) Korm. rendelet felha-

talmazása alapján a Józsefvárosi Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről és ennek 

végrehajtási szabályairól szóló 8/2000. (III.15.) módosított rendeletének módosítását a 

következőkben alkotja meg. 

1.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  megemeli 

1.635,7 eFt - tal a Német u. - i. Általános Iskola többletbevétele címén. 

 

(2) A képviselő - testület a Német u. - i. Általános Iskola bevételi  - működésre  átvett 

pe. 890 eFt, működési saját 745,7 eFt - és kiadási - személyi juttatás  38 eFt, 

munkáltatót terhelő járulékok 11,3 eFt, dologi 1.239,4 eFt, felhalmozás (gépek, be-

rendezések) 347 eFt - előirányzatát megemeli 1.635,7 eFt - tal. 

2.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat  bevételi és kiadási előirányzatát 

 megemeli 312 eFt - tal a Jókai Mór Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő - testület a Jókai Mór Általános Iskola  bevételi - működési saját - és ki-

adási - dologi  - előirányzatát megemeli 312 eFt - tal. 

3.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  megemeli 

224 e Ft - tal az óvodák többletbevétele címen. 

 

(2) A képviselő - testület a TÁ - TI - KA önállóan gazdálkodó Óvoda, ezen belül a rész-

ben önállóan gazdálkodó óvodák bevételi - működésre  átvett pénzeszköz 150 eFt, 

működési saját 74 eFt - és kiadási - dologi - előirányzatát megemeli 224 eFt - tal az 

óvodák többletbevétele címen az 1 sz. mellékletben részletezettek alapján. 

 

 (3) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA önállóan gazdálkodó Óvoda és a hozzá  tar-

tozó részben önállóan gazdálkodó óvodák bevételi - önkormányzati támogatás - és ki-
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adási - dologi, felhalmozási előirányzatát módosítja az 1. sz. mellékletben részletezet-

tek alapján.       

4.§ 

 (1)  A képviselő - testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 

 megemeli 911 eFt - tal a Somogyi Béla u. - i. Általános Iskola bevételi többlete 

címen. 

 

(2) A képviselő - testület a Somogyi Béla u. - i. Általános Iskola bevételi - működési saját 

- és kiadás - dologi - előirányzatát megemeli 911 eFt- tal. 

 

(3) A képviselő - testület a Somogyi Béla u. - i. Általános Iskola kiadás dologi előirány-

zatát csökkenti 257,9 eFt - tal és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a 

felhalmozás tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát udvari sporteszközök beszerzése 

címén. 

5.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat  bevételi és kiadási előirányzatát 

 megemeli 249 eFt - tal a Vajda Péter u. - i. Általános Iskola többletbevétele

 címen. 

 

(2) A képviselő - testület a Vajda Péter u. - i. Általános Iskola bevételi - működési saját - 

és kiadási - dologi - előirányzatát megemeli 249 eFt - tal. 

 

(3)  A képviselő - testület a Vajda Péter u. - i. Általános Iskola kiadási, személyi juttatás 

előirányzatát 802 eFt - tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 289 eFt - tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg megemeli a dologi előirányzat 1.091eFt - tal a dráma, 

néptánc, rekreációs foglalkozás és nyelvoktatás szolgáltatás igénybevétele címen. 

6.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési 

céltartalék , OIB hatáskörébe tartozó tejakcióban résztvevő alkalmazottak tárgyjutal-

mazására tervezett előirányzatot csökkenti 300 eFt - tal és ezzel egyidejűleg ugyan-

ezen összeggel megemeli az intézményi támogatás előirányzatát. 

 

(2) A képviselő- testület az oktatási intézmények bevételi -  önkormányzati  támogatás - 

és kiadási előirányzatát a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel - megemeli 300 eFt 

- tal a tejakcióban résztvevő alkalmazottak  tárgyjutalmazása címen. 

7.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - működési 

céltartalék, ezen belül az OIB hatáskörébe tartozó helyi pedagógiai programok elő-

irányzatát csökkenti 5.000 eFt - tal és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel meg-

emeli az intézményi támogatás előirányzatát. 
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(2) A képviselő - testület az intézmények bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási 

- felhalmozási, tárgyi eszköz beszerzés - előirányzatát megemeli 5.000 eFt - tal a 3 

számú  mellékletben részletezettek alapján a FŐKOMA kötelező  minimális 

taneszköz pályázathoz fenntartói önrész címen. 

8.§ 

A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - működési céltar-

talékán az OIB hatáskörén belül helyi pedagógiai program bevezetésének előirányzatából 

átcsoportosít 2.000 eFt - ot a SZAK 2000 pályázat önrész előirányzatra 

9.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - működési 

céltartalék, - ezen belül az Egészségügyi Bizottság hatáskörébe  tartozó KJT szociá-

lis és továbbképzési támogatás előirányzatát 610,9 eFt -tal, az Oktatási és Ifjúsági Bi-

zottság hatáskörébe tartozó támogatási előirányzatát 296,1 eFt - tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg megemeli az intézményi támogatás előirányzatát 857 eFt - tal. 

 

(2)  A képviselő - testület a Polgármesteri Hivatal, ezen belül a Roma Szolgálat részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - támogatás - és kiadás -  személyi juttatás 

KJT továbbképzési támogatás - előirányzatát megemeli 50 eFt - tal. 

 

(3) A képviselő - testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi - önkormányzati támogatás - 

és kiadás személyi juttatás KJT szociális támogatás - előirányzatát 564 eFt,  tovább-

képzési támogatás 46,9 eFt - előirányzatát megemeli 610,9 eFt - tal. 

 

(4) A képviselő - testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi - önkormányzati támogatás - 

és kiadás - személyi juttatás KJT továbbképzési támogatás - előirányzatát megemeli 

27,5 eFt - tal. 

 

(5) A képviselő - testület a Práter u. - i. Általános Iskola bevételi - önkormányzati támo-

gatás -  és kiadás - személyi juttatás KJT továbbképzési támogatás - előirány-

zatát megemeli 8 eFt - tal. 

 

(6) A képviselő - testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi - önkormányzati támoga-

tás - és kiadás - személyi juttatás KJT szoc. támogatás 40 eFt,  továbbképzési tá-

mogatás 23,6 eFt - előirányzatát megemeli 63,6 eFt - tal. 

 

(7) A képviselő - testület a TÁ -TI - KA  önállóan gazdálkodó Óvoda, ezen belül a  Szűz 

u. - i.  részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi - önkormányzati  támogatás - 

és kiadás  személyi juttatás KJT szociális támogatás -  előirányzatát megemeli 112 

eFt - tal. 

 

(8) A képviselő - testület a TÁ -TI - KA önállóan gazdálkodó Óvoda, ezen belül a Dankó 

u. - i. részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi - önkormányzati támogatás - és 

kiadási - személyi juttatás KJT továbbképzési támogatás - előirányzatát megemeli 10 

eFt - tal. 
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(9) A képviselő - testület a TÁ - TI - KA önállóan gazdálkodó Óvoda, ezen belül a  Vajda 

Péter u. - i. részben önállóan  Gazdálkodó Óvoda - Bölcsőde bevételi - önkormányzati 

támogatás - és  kiadás- személyi juttatás, KJT továbbképzési támogatás - előirányzatát 

megemeli 25 eFt - tal. 

10.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési 

céltartalék - Szociális Bizottsági hatáskörébe tartozó KJT juttatási előirányzatát meg-

emeli 300 eFt - tal és ezzel egyidejűleg, ugyanezen  összeggel csökkenti az in-

tézményi támogatás előirányzatát. 

 

(2) A képviselő - testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önállóan gazdál-

kodó intézmény, ezen belül az Egyesített Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó in-

tézmény bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási személyi juttatás önkéntes 

nyugdíjpénztár  előirányzatát csökkenti 300 eFt  -tal. 

11.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevételi működésre 

átvett - és kiadási - intézményi támogatás -  előirányzatát  megemeli 1.131,6 eFt - tal a 

2000. évi érettségi vizsgáztatási díjak címen. 

 

(2) A képviselő - testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium  be-

vételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 506 eFt, 

 munkaadót terhelő járulékok 182,1 eFt - előirányzatát megemeli 688,1 eFt - tal 

a 2000. évi érettségi vizsgáztatási díj címen. 

 

(3) A képviselő - testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi - önkormányzati támogatás - 

és kiadás - személyi  juttatás 326,1 eFt, munkaadót terhelő járulékok 117,4 eFt - elő-

irányzatot megemeli 443,5 eFt - tal a 2000. évi érettségi vizsgáztatási díj címen. 

12. §  

 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás  - felhalmo-

zási és felújítási tartalék - előirányzatát 8.791 Ft - tal csökkenti és  ezzel  egy-

idejűleg a kiadás - felújítási - előirányzatot ugyanezen összeggel megemeli a József-

város Közbiztonságáért Szolgáltató KHT József u. 15-17. sz. alatti helyiség felújítása 

címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 

 -felhalmozási és felújítási tartalék - előirányzatát 1.800 eFt-tal csökkenti és ez-

zel egyidejűleg a kiadási - felhalmozásra véglegesen átadott pénzeszköz -  elő-

irányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató 

KHT eszközbeszerzések, berendezések, felszerelések támogatása címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási  - működési 

tartalék - előirányzatát 1.503 Ft - tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási - műkö-

désre véglegesen átadott pénzeszköz - előirányzatát  ugyanezen összeggel 
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megemeli a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató KHT november, december havi 

működési támogatása címén. 

13. §  

 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - felhalmo-

zási és felújítási tartalék - előirányzatát 24.500 Ft - tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási - intézményi támogatás - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önállóan gazdálkodó 

intézményhez tartozó Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - 

önkormányzati támogatás - és kiadási - felhalmozás - előirányzatát 12.500 eFt - tal 

megemeli a Kerepesi út 33. épület átalakítása bölcsődei működésre, valamint a Kere-

pesi út 29/a épületben a konyha kapacitásának bővítéséhez szükséges átalakítások, 

eszközök beszerzése  címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önállóan gazdálkodó 

intézményhez tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó in-

tézmény bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - felhalmozás - előirányzatát 

12.000 eFt - tal megemeli a Kerepesi út 29/a épületében működő szállásbiztosító férő-

helybővítéshez szükséges átalakítás címén. 

14. §  

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - felhalmozási és 

felújítási tartalék, ezen belül a lakásalap - előirányzatát 9.888,5 eFt - tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási  felhalmozás - részesedés vásárlása - előirányzatát ugyanezen összeggel 

megemeli a RÉV VIII. RT OTP Bank RT 9,9 %-os részesedésének kivásárlása címén, a 

 lakásalapra 2001. évi visszapótlási kötelezettség mellett. 

15. §   

 A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás - fel-

halmozási és felújítási tartalékon belül a lakásalap - előirányzatát 5,500 eFt-tal csök-

kenti és ezzel egyidejűleg a kiadás - felújításra átadott pénzeszközök, kölcsönök - elő-

irányzatát ugyanezen összeggel megemeli az Üllői út 54-56.  társasház felújítás 

visszatérítendő támogatása címén. A visszatérítendő támogatás futamideje 3 év, mely 

idő alatt a lakásalapra az 5.500 eFt  visszatérül. 

16. §  

 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - felhalmo-

zási hitel - és kiadási - felhalmozási és felújítási tartalék előirányzatát  4.437 eFt - 

tal törli. 

(2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat kiadás - felhalmozási - előirányzatán 

belül a - műszerbeszerzés - előirányzatából 4.437 eFt - ot a zárolás alól felold röntgen 

UH fej beszerzése érdekében. 
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(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás - felhalmozá-

si és felújítási tartalékon belül a lakásalap - előirányzatát 23.566 eFt-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg az intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel meg-

emeli az Egészségügyi Szakellátás informatikai eszközbeszerzés I. ütemének kiegé-

szítése céljából, a lakásalapra 2001. évi visszapótlási kötelezettség mellett. 

 

(4) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi - önkormányzati  tá-

mogatás - és kiadási - felhalmozás - előirányzatát 23.566 eFt - tal megemeli  az 

informatikai eszközök 2000. évi előirányzatának kiegészítése címén. 

17. §  

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás - működési tartalék - 

előirányzatát 1.121 eFt - tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás - dologi - előirányzatát 

ugyanezen összeggel megemeli a Bodor és Társa BT szakértő megbízási díjak címén. 

18. §  

 (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás - dologi - előirányzatát 150  eFt - 

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás - működésre átadott pénzeszköz - előirány-

zatát ugyanezen összeggel megemeli a polgármesteri saját keretből könyv megjelente-

téséhez támogatás nyújtása címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás - működésre átadott  pénzeszköz - 

előirányzatát 35.600 eFt - tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatot 

ugyanezen összeggel megemeli a közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás - dologi - előirányzatát 8.000 eFt - 

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 

ugyanezen összeggel megemeli. (MOMO) 

 

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás - ellátottak juttatása -  elő-

irányzatát 1.195 eFt - tal csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel meg-

emeli a dologi kiadási előirányzatot. (Kék Felhő) 

 

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás - működésre átadott  pénzeszköz - 

előirányzatát 2.000 eFt - tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadási előirány-

zatot ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozás - térfigyelő kamera-

rendszer - előirányzatát 53.731 eFt - tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozásra 

átadott pénzeszköz előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli ugyanezen jogcímen. 

19. §  

 (1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel - működésre 

átvett pénzeszköz -  előirányzatát megemeli 24.644,8 eFt - tal a szociális és gyermek-

jóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri kereset-kiegészítése címén. 
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(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási -  intézményi támogatás  - elő-

irányzatát megemeli 24.644,8 eFt-tal. 

 

(3) A képviselő-testület az intézmények bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - 

előirányzatát a 4. sz. mellékletben részletezettek alapján megemeli  24.644,8 

eFt-tal egyszeri kereset-kiegészítés címen. 

20. §  

 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - működésre 

átvett pe. 458,3 eFt, felhalmozásra átvett pe. 526,8 eFt - és kiadási - intézményi támo-

gatás - előirányzatát megemeli 985,1 eFt-tal a pedagógiai szakszolgálati feladatok el-

látásához - Fővárosi Önkormányzaton keresztül kapott központi támogatás címén. 

 

 (2) A képviselő-testület a Tolnai L. u.-i Általános Iskola bevételi - önkormányzati támo-

gatás - és kiadás - dologi előirányzatát megemeli 18,8 eFt-tal gyógytestnevelés köz-

ponti támogatása címén. 

 

 (3) A képviselő-testület a Tolnai L. u.-i Általános Iskola, ezen belül a Nevelési Tanácsadó 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati  támogatás - 

és kiadás - dologi 374,7 eFt, felhalmozás 526,8 eFt - előirányzatát megemeli 901,5 

eFt-tal a pedagógiai szakszolgálati feladatok  központi támogatása címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium bevételi - ön-

kormányzati támogatás - és kiadás - dologi előirányzatát megemeli 18 eFt-tal a 

gyógytestnevelés központi támogatása címén.  

 

 (5) A képviselő-testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi - önkormányzati  támogatás - 

és kiadás - dologi - előirányzatát megemeli 46,8 eFt-tal a gyógytestnevelés központi 

támogatása címén. 

21. §  

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás - felhalmozási és 

felújítási tartalékon belül a lakásalap - előirányzatát 17.625 eFt-tal csökkenti és ezzel egyide-

jűleg a kiadás - felhalmozás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Gazdasági Mi-

nisztérium bérlakás építési pályázat elkészítése címén, a RÉV VIII. RT megbízásával. 

22. §  

 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás -  működési 

céltartalék, ezen belül szociális ágazat pályázati önrész - előirányzatát 10.695 eFt-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen 

összeggel megemeli Szolidaritási Alap pályázat önrésze címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önálló-

an gazdálkodó intézményhez tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat részben önállóan 

gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - felújítás 
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2.282 eFt, felhalmozás 1.640 eFt - előirányzatát 3.922 eFt-tal megemeli a Szolidaritási 

Alap Pályázat szenvedélybetegek egy csoportjának létrehozása önrésze címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önálló-

an gazdálkodó intézményhez tartozó Családsegítő Szolgálat részben önállóan gazdál-

kodó intézmény bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - felhalmozás 1.400 

eFt, személyi juttatás 1.010 eFt, munkaadót terhelő járulékok 363 eFt - előirányzatát 

2.773 eFt-tal megemeli a Szolidaritási Alap Pályázat díjhátralékosok felkutatása önré-

sze címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önálló-

an gazdálkodó intézményhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gaz-

dálkodó intézménybevételi - önkormányzati támogatás - és kiadás - felújítás - elő-

irányzatát 4.000 eFt-tal megemeli a Szolidaritási Alap Pályázat családok átmeneti el-

helyezése önrésze címén. 

23. §  

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel - központi támoga-

tás - és kiadás - működésre átadott pénzeszköz - előirányzatát 18 eFt-tal megemeli személyes 

szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén. 

24. §  

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi központosított tá-

mogatás - és kiadási - működésre átadott pénzeszköz, rendszeres szociális segély 6.937,2 eFt, 

rendszeres gyermekvédelmi támogatás 15.106,8 eFt, időskorúak járadéka 573,0 eFt - elő-

irányzatát 22.617,0 eFt-tal megemeli. 

25. §  

 (1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - működési 

saját - és kiadási - személyi juttatás 166 eFt, munkaadót terhelő járulékok 70 eFt - elő-

irányzatát 236 eFt-tal megemeli okmánybélyegek értékesítési jutaléka címén.  

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - működési 

saját - és kiadási - dologi - előirányzatát 11.600 eFt-tal megemeli biztosítékok címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - működési 

saját - és kiadási - dologi - előirányzatát 600 eFt-tal megemeli a telefonbeszélgetések 

térítése címén. 

26. §  

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás - felhalmozás, ezen belül a Práter u. 

sportudvar kialakítás - előirányzatát 2.825 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmo-

zás - beépített bútorok - előirányzatát 2.400 eFt-tal, a felújítás, ezen belül a Szociális Osztály - 

előirányzatát 425 eFt-tal megemeli a sportudvar előirányzat 2001. évi visszapótlási kötele-

zettséggel.  
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27. §  

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás lakóház-működtetés dologi előirányzatát 

44.632 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás - lakóház felújítás - előirányzatát az 5. 

sz. mellékletben részletezett címekre ugyanezen összeggel megemeli. 

28. §  

 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - felhalmo-

zási és felújítási tartalék, ezen belül a lakásalap - előirányzatát 24.127 eFt-tal csökken-

ti. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - működési 

tartalék -  előirányzatát 10.649 eFt-tal csökkenti. 

 

(3) A képviselő - testület a Polgármesteri Hivatal, ezen belül a Kisfalu KFT  megbízásból 

végzett bevételi előirányzatát a 6. sz. mellékletben részletezettek  alapján módosítja. 

 

(4) A képviselő - testület a Polgármesteri Hivatal, ezen belül a Kisfalu KFT  megbízásból 

végzett kiadási előirányzatát 34.776 eFt-tal megemeli, továbbá a  6. sz. mellékletben 

részletezettek alapján módosítja. 

29. §  

(1) A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - állami 

támogatás - és kiadási - intézményi támogatás - előirányzatát törli 855,4  eFt-tal a ta-

nulók tankönyvtámogatás (normatív) lemondása címén. 

 

 (2) A képviselő - testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi - önkormányzati támogatás - 

és kiadási - ellátottak juttatása tankönyv támogatás - előirányzatát csökkenti 49,5 

eFt-tal. 

 

 (3) A képviselő-testület a Dugonics A. Általános Iskola és Gimnázium bevételi - önkor-

mányzati támogatás - és kiadás - ellátottak juttatása tankönyvtámogatás - előirányzatát 

99 eFt-tal csökkenti. 

 

(4) A képviselő-testület az Erdélyi u.-i Általános Iskola bevételi - önkormányzati támoga-

tás - és kiadás - ellátottak juttatása tankönyv támogatás - előirányzatát csökkenti 195,8 

eFt-tal. 

 

 (5) A képviselő-testület a Köztársaság téri Általános Iskola bevételi -  önkormány-

zati támogatás - és kiadás - ellátottak juttatása tankönyv  támogatás - előirányzatát 

csökkenti 11,3 eFt-tal. 

 

(6) A képviselő-testület a Tolnai L. u. - i Általános Iskola bevételi - önkormányzati támo-

gatás - és kiadás - ellátottak juttatása tankönyv támogatás - előirányzatát csökkenti 

69,8 eFt-tal. 
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(7) A képviselő-testület a Somogyi B. u.- i Általános Iskola bevételi - önkormányzati tá-

mogatás - és kiadás - ellátottak juttatása tankönyv támogatás - előirányzatát csökkenti 

430,0 eFt-tal. 

30. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - ezen belül a fel-

halmozási és felújítási tartalékot 8.312,5 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási 

- pénzügyi integrált rendszer - előirányzatát 8.312,5 eFt-tal megemeli. 

31. §  

A képviselő - testület a Polgármesteri Hivatal, valamint valamennyi önállóan és részben ön-

állóan gazdálkodó intézmény kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok zárolt 

előirányzatát feloldja. 

32. §  

 (1) A képviselő - testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási előirányzatán belül 

az RRT előirányzatánál 5.750 eFt - ot átcsoportosít a KVR előirányzatára. 

 

(2) A képviselő - testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási ezen belül a KVR 

előirányzatát 16.000 eFt - tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozásra  

véglegesen átadott pénzeszköz előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

33.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  megemeli 

2.738 eFt - tal a szociális intézmények bevételi többlete címen. 

 

(2) A képviselő - testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önállóan gazdál-

kodó intézményeihez tartozó Egyesített Bölcsődék részben önállóan  gazdálkodó 

intézmény bevételi - működési saját - és kiadási - dologi - előirányzatát megemeli 281 

eFt - tal a bevételi többlete címen. 

 

(3) A képviselő - testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önállóan gazdál-

kodó intézményhez tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó 

intézmény bevételi - működési saját 143 eFt, működésre átvett pénzeszköz 1.394 eFt, 

felhalmozásra átvett pénzeszköz 570 eFt - és kiadási - dologi 1.537 eFt, felhalmozás 

tárgyi eszköz beszerzés 570 eFt - előirányzatát megemeli 2.107 eFt - tal bevételi  

többlet címen. 

 

(4) A képviselő - testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önállóan gazdál-

kodó intézményhez tartozó Családsegítő Szolgálat részben önállóan  gazdálkodó in-

tézmény bevételi - működésre átvett pénzeszköz - és kiadási - személyi juttatás 248 

eFt, munkaadót terhelő járulékok 82 eFt, dologi 20 eFt, - előirányzatát megemeli 350 

eFt - tal bevételi többlet címen. 
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(5) A képviselő - testület a Szociális Intézmények  Gazdasági Hivatala önállóan  gaz-

dálkodó intézményhez tartozó Egyesített Bölcsődék  részben önállóan gazdálkodó in-

tézmény kiadási dologi előirányzatát csökkenti 1.500 eFt - tal és ezzel egyidejűleg, 

ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozás tárgyi eszköz beszerzés ( burgonya 

koptató, mosó - szárítógép, bojler csere) előirányzatát. 

 

(6) A képviselő - testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önállóan gazdál-

kodó intézményhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó in-

tézmény kiadási személyi juttatás előirányzatát 792 eFt - tal, a felhalmozás előirány-

zatát 588 eFt - tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát megemeli 

1.380 eFt - tal kisértékű tárgyi eszközök beszerzése szolgáltatás és intézmény üzemel-

tetés címén. 

34.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  megemeli 

5.743 eFt - tal a Szociális Foglalkoztató bevételi többlete címen. 

 

 (2) A képviselő - testület a Szociális Foglalkoztató bevételi - működésre átvett pe. 3.243 

eFt, pénzforgalom nélküli bevétel 2.500 eFt - és kiadási - személyi juttatás 2.884 eFt, 

munkaadókat terhelő járulékok 1.039 eFt, dologi 1.820  eFt - előirányzatát megemeli 

5.743 eFt - tal bevételi többlet címen.  

35.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 

-felhalmozási - és kiadási felhalmozási ezen belül a RÉV VIII. RT megbízásból vég-

zett feladat Parkoló Alapra befizetés 4.500 eFt és a felhalmozási zárolt előirányzatából 

13. 785 eFt - ot töröl, és a fennmaradó 2.325 eFt - ot a zárolás  alól felold, és át-

csoportosít a Práter u. 22. előirányzatra. 

 

(2) A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmo-

zásra átadott pénzeszköz, kölcsönök előirányzatát 100.000 eFt - tal törli. 

 

 (3) A képviselő - testület az Önkormányzat  és a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi  

előirányzatát 26.575 eFt - tal megemeli  - ÁFA befizetés 19.725 eFt, értékesítési juta-

lék 6.850 eFt - a RÉV VIII. RT megbízásból végzett feladatai címén.  

 

(4) A képviselő - testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadás dologi előirány-

zatán belül a lakáskoncepció előirányzatáról 360 eFt - tot  átcsoportosít az ÁFA befi-

zetés előirányzatára a RÉV VIII. RT megbízásból végzett feladatai címen. 

 

 (5) A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási 

előirányzatát 73.425 eFt - tal megemeli a Práter u. 22. helyiség 4.675 eFt, Corvin - 

Szigony projekt 58.750 eFt, Somogyi Béla utcai Óvoda kialakítás tervezése 10.000 eFt 

- a RÉV VIII. RT megbízásból végzett feladatai címén.  
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36.§ 

(1) A képviselő - testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  megemeli 

250 eFt - tal a Józsefvárosi Kulturális Központ többletbevétele címen. 

 

 (2) A képviselő - testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi - működésre átvett 

pénzeszköz - és kiadási - személyi juttatás - előirányzatát megemeli 250 eFt - tal pá-

lyázati pénzeszköz címen. 

 

 (3) A képviselő - testület a Józsefvárosi Kulturális Központ - ezen belül a nyári napközis 

tábor céljellegű kiadási személyi juttatás előirányzatát csökkenti 986 eFt - tal és ezzel 

egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a dologi előirányzatát szolgáltatás igény-

bevétele címen. 

 

 (4) A képviselő - testület a Józsefvárosi Kulturális Központ ezen belül a Józsefvárosi Na-

pok céljellegű kiadási személyi juttatás előirányzatát csökkenti  516 e Ft - tal és ez-

zel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a dologi előirányzatát szolgáltatás 

igénybevétele címen. 

37.§ 

A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási és 

felújítási  tartalék ezen belül a lakásalap előirányzatát 1.816,3 eFt - tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás felhalmozásra átadott  pénzeszköz előirányzatát ugyanezen összeggel 

megemeli a BM Szolgálati lakások elidegenítési bevétel átadása címén. 

38.§ 

 (1) A képviselő - testület az Egészségügyi Szolgálat kiadási dologi előirányzatát 11.600 

eFt - tal és a bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát  ugyanezen összeg-

gel csökkenti. 

 

 (2) A képviselő - testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi működésre átvett pénzeszköz 

előirányzatát 11.600 eFt  - tal a kiadás személyi juttatás előirányzatát 5.000 eFt - tal,  

munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 2.000 eFt - tal, működésre átadott pénzesz-

köz előirányzatát 4.600 eFt - tal megemeli. 

39. § 

 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás - működési 

céltartalék -  ezen belül az Oktatási és Ifjúsági  Bizottság hatáskörében lévő intéz-

ményvezetői jutalom előirányzatát 340 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

- intézményi támogatás - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon belül a Roma Szolgálat részben önál-

lóan gazdálkodó intézmény bevételi - támogatás - és kiadási - személyi juttatás  250 

eFt, munkaadókat terhelő járulékok 90 eFt - előirányzatát 340 eFt-tal megemeli az in-

tézményvezető jutalmazása címén. 
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40. § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás - működési 

céltartalék, ezen belül a Szociális Bizottság hatáskörében lévő intézményvezetői juta-

lom előirányzatát 1.220 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás - intézményi 

támogatás - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal bevételi - önkor-

mányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 180 eFt, munkaadókat terhelő járu-

lékok 64 eFt - előirányzatát 244 eFt-tal megemeli az intézményvezető jutalmazása cí-

mén. 

 

(3) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önállóan gazdálkodó 

intézmény, ezen belül a Segítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény be-

vételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás  180 eFt, munkaadó-

kat terhelő járulékok 64 eFt - előirányzatát 244 eFt-tal megemeli az intézményvezető 

jutalmazása címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önállóan gazdálkodó 

intézmény, ezen  belül a Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény 

bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 180 eFt, munka-

adókat terhelő járulékok 64 eFt - előirányzatát 244 eFt-tal megemeli az intézményve-

zető jutalmazása címén. 

 

(5) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önállóan gazdálkodó 

intézmény, ezen belül a Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó  intézmény bevételi - 

önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 180 eFt, munkaadókat terhelő 

járulékok 64 eFt - előirányzatát 244 eFt-tal megemeli. 

 

(6) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala önállóan gazdálkodó 

intézmény, ezen belül a Gyermekjóléti Szolgálat bevételi - önkormányzati támogatás - 

és kiadási - személyi juttatás 180 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 64 eFt - elő-

irányzatát 244 eFt-tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

41. § 

 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás - működési 

céltartalékon belül a Kulturális és Sport Bizottság hatáskörében lévő kerületi sport 

rendezvények előirányzatát 308 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az iskolai sport 

rendezvények előirányzatát  ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési 

céltartalékon belül a Kulturális és Sport Bizottság hatáskörében lévő sport pályázati 

önrész előirányzatát 350 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi elő-

irányzatát ugyanezen összeggel megemeli a "Jó Sport" kitüntetés átadása és a kerületi 

olimpikonok fogadása címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás - működési 

céltartalékon belül a Kulturális és Sport Bizottság hatáskörében lévő sport pályázati 

önrész előirányzatát 4.650 eFt-tal, a kerületi rendezvények előirányzatát 2.072 eFt-tal 
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csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzat 6.722 eFt-tal 

megemeli. 

 

(4) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi - önkormányzati tá-

mogatás - és kiadási - dologi 150 eFt, felújítás 4.650 eFt, felhalmozás 1.922 eFt - elő-

irányzatát 6.722 eFt-tal megemeli a kerületi sportkoncepcióból biztosított előirányzat-

ból. 

42. § 

 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás - működési 

céltartalék, ezen belül a Kulturális és Sport Bizottság hatáskörében lévő iskolai sport-

támogatás előirányzatát 2.900 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás - intéz-

ményi támogatás  - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.  

 

(2) A képviselő-testület az intézmények bevételi - önkormányzati támogatás és - kiadási - 

felhalmozási - előirányzatát 2.900 eFt-tal megemeli a 7. sz. mellékletben részletezettek 

alapján sport felszerelések beszerzése címén. 

43. § 

 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - működési 

céltartalékán lévő OIB hatáskörbe tartozó intézményvezetői jutalom előirányzatát 

csökkenti 9.166,4 eFt-tal és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az in-

tézményi támogatás előirányzatát. 

  

(2) A képviselő-testület az intézmények bevételi - önkormányzati támogatás  - és kiadási 

- személyi juttatás 6.740 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.426,4 eFt - előirányza-

tát megemeli 9.166,4 eFt-tal a 8. sz. mellékletben részletezettek alapján. 

44. § 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás - dologi előirányzatát - 924047 szakfel-

adat - 100 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányza-

tát ugyanezen összeggel megemeli a Bakos Bettina és Wichman Barnabás sporttámogatása  

címén. 

45. § 

 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési 

céltartalékon belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörében lévő óvodai nevelési 

programok előirányzatát 2.000 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intéz-

ményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület az óvodai intézmények bevételi - önkormányzati támogatás és 

kiadási - felhalmozás - előirányzatát 2.000 eFt-tal megemeli a nevelési programok 

megvalósításához szükséges nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése címén. a 9. sz. 

mellékletben részletezettek alapján. 
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46. § 

 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás - működési 

céltartalék Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe rendelt megszűnt álláshelyekből 

képzett taralék előirányzatát 211,2 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás in-

tézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület a Somogyi Béla utcai Általános Iskola bevételi - önkormányzati 

támogatás - és kiadási - személyi juttatás 45,6 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 16,4 

eFt - előirányzatát 62 eFt-tal megemeli a szabadidő szervező álláshely bérének kiegé-

szítése címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Németh László Angol és Testnevelés Tagozatos Általános Is-

kola bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 109,7 eFt, 

munkaadókat terhelő járulékok 39,5 eFt - előirányzatát 149,2 eFt-tal megemeli a sza-

badidő szervező álláshely kiegészítése címén. 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás - működési 

céltartalék Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörében lévő előirányzatokon belül a 

megszűnt álláshelyekből képzett tartalék előirányzatából 145 eFt-ot átcsoportosít a 

helyi pedagógiai programok előirányzatára. 

 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás  - működési 

céltartalék Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörében lévő helyi pedagógiai progra-

mok - előirányzatát 495 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás -  intézményi 

támogatás - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(6) A képviselő-testület az iskolák bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - dolo-

gi - előirányzatát 495 eFt-tal megemeli szakirodalom vásárlása címén a 10. sz. mel-

lékletben részletezettek alapján. 

47. § 

A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat kiadás - személyi juttatás - elő-

irányzatát 381,7 eFt-tal, a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 10 eFt-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 20 eFt-tal a dologi kiadások 

előirányzatát 371,7 eFt-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 105/2000. (XII.1) sz. hatá-

rozata alapján. 

48.§ 

 (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet 1-38. §-ban foglalt módosítások intézményenkénti, kerületi előirányzatait a 

7. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Budapest, 2000. december 14. 

 

dr. Marosi György  Csécsei Béla 

jegyző polgármester 
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