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16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet 

a 2001. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról 

A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001.-2002. 

Évi költségvetéséről szóló 2000.évi CXXXIII. tv. , a helyi önkormányzatokról szóló 1999. évi 

LXV. tv., valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. , 

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. ( XII.31.) 

Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Józsefvárosi Önkormányzat 2001. évi költségvetésé-

ről és ennek végrehajtási szabályairól szóló 6/2001.(III.16.) rendeletének módosítását a követ-

kezőkben alkotja meg. 

1.§ 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2000. évi bruttó pénzmaradványát 4.170.939 e Ft-ban 

elfogadja és ezzel egyidejűleg a 2001. évi eredeti költségvetésben tervezett 2000.évi pénz-

maradvánnyal csökkentett összeggel, azaz 2.669.487 e Ft-tal az Önkormányzat bevételi és 

kiadási előirányzatát megemeli. 

 

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

halmozási hitel előirányzatát 226.745 e Ft-tal megemeli a 2000.évben fel nem vett hitel cí-

mén a 2. sz. mellékletben részletezettek alapján. 

 

(3) A képviselő-testület az intézmények bruttó pénzmaradványát elfogadja és ezzel egyidejűleg 

az intézmények bevételi és kiadási előirányzatát megemeli a 2.sz. melléklet 1-36.sorban 

részletezettek alapján. 

 

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, a hozzákapcsolódó részben önállóan gazdál-

kodó intézmények és a kisebbségi önkormányzatok bruttó pénzmaradványát a 2001.évi ere-

deti költségvetésben tervezett pénzmaradvánnyal csökkentett összegben 2.558.241 e Ft-ban 

elfogadja. 

 

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

nás állami normatíva elszámolás dologi kiadási előirányzatát 41.547 e Ft-tal megemeli. 

 

(6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi –működésre átvett pénzeszköz 

–előirányzatát az intézményi elvonások 167.517 e Ft-tal, Piac 1.230e Ft-tal, a kiadás – dolo-

gi –előirányzatát az intézményi alulfinanszírozások 287.251 e Ft-tal megemeli az intézmé-

nyek közötti elszámolás címén. (kerületen belüli duplázódást jelent) 

 

(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon belül a Roma Szolgálat, Piac , Ruszin , 

Szlovák, Roma, Román és Német kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 

a 2. sz. melléklet 38-44. sorban részletezettek alapján megemeli. 
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(8) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi pénzforgalom nélküli előirányzatát 

2.548.902 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatát a 3.sz., a 4.sz. 

7.sz.mellékletekben részletezettek alapján megemeli. 

 

(9) A Képviselő-testület a 733.262 e Ft szabadrendelkezésű pénzmaradvánnyal a működési ál-

talános tartalékot megemeli. 

 

(10) A képviselő-testület a Fővárosi Önkormányzatnak lakáselidegenítésből származó bevételből 

átadott pénzeszköz 286.000 e Ft és a felújítási közterület-rehabilitáció 50.000 e Ft zárolt  

kiadási előirányzatát a zárolás alól feloldja. 

 

(11) A képviselő-testület Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltar-

talék előirányzatát – kamatbevételi többletből részesedés- 5.735 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg az intézményi támogatás előirányzatát 5652 e Ft-tal , a Roma Szolgálat támoga-

tását 25 e Ft-tal, a Piac támogatását 58 e Ft-tal megemeli. 

 

(12) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon belül a Roma Szolgálat bevételi és kiadási – 

dologi- előirányzatát 25 e Ft-tal megemeli a 2000. évi kamatbevételi többletből való része-

sedés címén. 

 

(13) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon belül a Piac bevételi és kiadási – dologi- elő-

irányzatát 58 e Ft-tal megemeli a 2000. évi kamatbevételi többletből való részesedés címén. 

 

(14) A képviselő-testület az intézmények bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – do-

logi – előirányzatát összesen 5.652 e Ft-tal megemeli az 5. sz. 1-36. sor 5. oszlopában rész-

letezettek alapján a 2000. évi kamatbevételi többletből való részesedés címén.  

 

(15) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felújítási előirányzatát – Orczy Kert 

sportöltöző felújítás előirányzatát 1.050 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az intézményi 

támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(16) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – önkormányzati támogatás 

–és kiadási – felújítás- előirányzatát 1.050 e Ft-tal megemeli az Orczy Kert sportöltöző fel-

újítás kiegészítése címén. 

2. § 

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

vett pénzeszköz – és kiadási működési általános tartalék előirányzatát 524 e Ft-tal megemeli 

a Fővárosi Önkormányzattól céltámogatások maradványának felosztása címén. 

 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási felhalmozásra átadott pénzeszköz –előirányzatát 3.000 e Ft-tal 

megemeli a térfigyelő-kamerarendszer kiépítésének folytatására 2000. évi pályázaton elnyert 

pénzeszköz címén. 

 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozás –előirányzatát 1.000 e Ft-tal megemeli a Tiszt-

viselőtelepen SZEM létrehozására 2000. évben benyújtott pályázaton elnyert pénzeszköz 

címén. 
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3.§ 

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

előirányzatát 3.530 e Ft-tal csökkenti, a Német Kisebbségi Önkormányzat támogatását 

megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát a 8. 

számú mellékletben részletezettek alapján megemeli, a 2001. évi költségvetése címén. 

 

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

ezen belül a Kisebbségi Alap előirányzatát 500 e Ft-tal csökkenti és a Német Kisebbségi 

Önkormányzat támogatását ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(4) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési önkormányzati 

támogatás – és kiadási – felhalmozás –előirányzatát 500 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi 

Alapról 2000. évben elnyert pénzeszköz címén. 

4.§ 

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

talék, ezen belül a Kulturális és Sport Bizottság hatáskörében lévő sporttámogatások pályá-

zati támogatás – előirányzatát 2.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intéz-

ményi támogatás előirányzatát 545 e Ft-tal, a működési célra átadott pénzeszköz előirányza-

tát – Sport célok szakfeladat -910 e Ft-tal, a felhalmozási célra átadott előirányzatát – Sport 

célok szakfeladat -545 e Ft-tal megemeli. 

 

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

és kiadási – dologi – előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli a sporttámogatás pályázaton el-

nyert pénzeszközzel, tornaszerek vásárlása címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti 

Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 95 e Ft-tal megemeli a sporttámogatás pályázaton elnyerT 

pénzeszközzel, klubhelyiségek sportszerekkel történő felszerelése címén. 

 

(4) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Koszorú Óvoda részben önállóan gaz-

dálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – elő-

irányzatát 150e Ft-tal megemeli a sporttámogatás pályázaton elnyert pénzeszközzel, sport-

eszközök vásárlása címén. 

 

(5) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Bláthy Ottó u.-i Óvoda részben önállóan 

gazdálkodó intézmény bevételi - - önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – elő-

irányzatát 150 e Ft-tal megemeli a sporttámogatás pályázaton elnyert pénzeszközzel, udvari 

mozgás és ügyességfejlesztési eszközök vásárlása címén. 

5.§ 

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

lék, ezen belül az OIB hatáskörben lévő helyi pedagógiai programok előirányzatát 200 e 

Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen 

összeggel megemeli. 

 



 

 

4 

4 

(2) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi 

– előirányzatát 200 e Ft-tal megemeli nemzetközi versenyre való kiutazás költségeinek hoz-

zájárulása címén. 

6.§ 

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

lék előirányzatát 1.080,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítási előirányzatot 

ugyanezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. helyiségének ál-

mennyezet kivitelezési költsége címén. 

7.§ 

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

lék, ezen belül a KSB hatáskörében lévő kerületi sportrendezvények támogatása előirányza-

tát 220 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a  kiadás intézményi támogatás előirányzatát 

ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevé-

teli – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi előirányzatát 220 e Ft-tal megemeli a 

“Vajda futás” költségeinek hozzájárulása címén. 

8.§ 

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

lék, ezen belül az OIB hatáskörében lévő KJT Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és 

szociális segélyezési támogatás előirányzatát 220,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület a Práter u. Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 50 e Ft-tal megemeli továbbképzési támogatás 

címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 18,5 e Ft-tal megemeli továbbképzési támogatás 

címén. 

 

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

mányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 32 e Ft-tal megemeli to-

vábbképzési támogatás -12 e Ft-, szociális segély -20e Ft- címén. 

 

(5) A képviselő-testület a Tolnai Lajos u-i Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás 

– és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 90 e Ft-tal megemeli továbbképzési támoga-

tás – 70 e Ft-, szociális segély – 20 e Ft-címén. 

 

(6) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási – 

személyi juttatás- előirányzatát 20 e Ft-tal megemeli szociális segélyezés címén. 

 

(7) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Dankó u-i Óvoda részben önállóan 

gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási – személyi juttatás- 

előirányzatát 10 e Ft-tal megemeli továbbképzési támogatás címén. 
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(8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési céltarta-

lék, ezen belül a Szociális Bizottság hatáskörében lévő KJT Helyi Juttatási Szabályzat to-

vábbképzési és szociális segélyezési előirányzatát 20 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(9) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Böl-

csődék bevételi- önkormányzati támogatás- és kiadási- személyi juttatás- előirányzatát 20 e 

Ft-tal megemeli közalkalmazott szociális segélyezése címén. 

9.§ 

(1) A képviselő-testület a Tolnai Lajos u-i Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – 

személyi juttatás 1600 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 544 e Ft, dologi kiadások 1.400 e 

Ft- előirányzatát 3.544 e Ft-tal csökkenti téves tervezés korrigálása címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Somogyi Béla u-i Általános Iskolához tartozó Pedagógiai Szolgáltató 

Központ részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – ki-

adási – személyi juttatás 1.600 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 544 e Ft, dologi kiadá-

sok 1.400 e Ft- előirányzatát 3.544 e Ft-tal megemeli szakmai továbbképzések, tanulmányi 

versenyek és szakmai kiadványok címén. 

10.§ 

(1) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi- önkormányzati támogatás- és 

kiadási – személyi juttatás 1.141,2 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 539,9 e 

Ft-előirányzatát 1.681,1 e Ft-tal törli három álláshely január l-től való törlése címén. 

 

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

gatás előirányzatát 1.681,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési céltartalék 

előirányzatát speciális álleshelyek finanszírozása címén OIB hatáskörben ugyanezen ösz-

szeggel megemeli. 

11.§ 

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

előirányzatát 24.396,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan-

ezen összeggel megemeli a Kisfalu Kft. telekértékesítés díjazása címén. 

12.§ 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozás – és kiadá-

si – felújítás Baross u.30-32-36-38-44. épületek – előirányzatát 32.000 e Ft-tal megemeli a RÉV 

VIII. RT. bonyolításában. 
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13.§ 

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

tartalék előirányzatát 24.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi tá-

mogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat bevételi- önkormányzati támo-

gatás- és kiadási – dologi 1.000 e Ft háziorvosi rendelők épületgépészeti felülvizsgálata és 

közös helyiség szakipari munkái címen, felújítás 23.000 e Ft Szigony u. 2/b. háziorvosi ren-

delő és életveszély elhárítás címén- előirányzatát 24.000 e Ft-tal céljelleggel megemeli. 

 

(3) A (2) bekezdésben foglalt 23.000 e Ft felhasználási szabályozását a 140/2001.(IV.05.) szá-

mú testületi határozat 2/a és 2/c.pontja tartalmazza. 

14.§ 

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

előirányzatát 855 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás – személyi juttatás 400 e Ft, mun-

kaadókat terhelő járulékok 155 e Ft, dologi kiadások300 eFt- előirányzatát ugyanezen összeggel 

megemeli a Teréz Anya Szeretet Szolgálat orvosainak díjazása és gyógyszerszükséglete címén. 

15.§ 

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

előirányzatát 1.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 570 e Ft-tal, 

a felhalmozási előirányzatot 430e Ft-tal megemeli a tiszakóródi árvízkárosultak részére berendezé-

sek, felszerelések, kis és nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. 

16.§ 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – kötött felhasz-

nálású állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 816 e Ft-tal 

csökkenti a pedagógus szakkönyv támogatás lemondása címén. 

 

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

személyi juttatás – előirányzatát 816 e Ft-tal csökkenti a pedagógus szakkönyv állami tá-

mogatás lemondása címén, melyet intézményenként részletezve a 10. számú melléklet tar-

talmaz. 

17.§ 

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

támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 10.912 e Ft-tal megemeli a 

BÁRKA Színház Kht. művészeti tevékenység támogatása címén. 

18.§ 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.526 e Ft-tal meg-

emeli a Németh László Angol-testnevelés Tagozatos Általános Iskola pályázaton elnyert 

pénzeszközei címén. 
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(2) A képviselő-testület a Németh László Angol-testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi 

– működésre átvett pénzeszköz 1.326 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 200 e Ft – és 

kiadási – személyi juttatás 195 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 55 e Ft, dologi kiadások 

1.076 e Ft, felhalmozás 200 e Ft- előirányzatát 1.526 e Ft-tal megemeli a pályázaton elnyert 

pénzeszközei címén. 

19.§ 

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

vett pénzeszköz – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 3.298,4 e Ft-tal meg-

emeli a szociális ágazat egyszeri kereset-kiegészítése címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartózó Egyesített Böl-

csődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 222,3 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 75,6 e Ft – előirány-

zatát 297,9 e Ft-tal megemeli a 258/2000.(XII.26.) Korm. rend. alapján egyszeri bérkiegé-

szítés címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa 

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati tá-

mogatás – és kiadási – személyi juttatás 2.301,6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 698,9 e 

Ft – előirányzatát 3.000,5 e Ft-tal megemeli a 258/2000.(XII.26.) Korm. rend. alapján egy-

szeri bérkiegészítés címén. 

20.§ 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 40.813,6 e Ft-tal 

megemeli a közszférában dolgozók egyszeri kereset-kiegészítése címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz állam-

háztartáson kívülről előirányzatát 40.813,6 e Ft-tal megemeli. 

 

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás intézményi támogatás előirányzatát 

megemeli 31.258,5 e Ft-tal, a Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény 

Roma Szolgálat támogatását 223,9 e Ft-tal és a Piac támogatását 293,1 e Ft-tal megemeli. 

 

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás - személyi juttatás 6.744,8 e Ft, munka-

adót terhelő járulékok 2.293,3 e Ft – előirányzatát 9.038,1 e Ft-tal megemeli a közszférában 

dolgozók egyszeri kereset-kiegészítése címén. 

 

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan 

gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 

167,1 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 56,8 e Ft – előirányzatát 223,9 e Ft-tal megemeli a 

közszférában dolgozók egyszeri kereset-kiegészítése címén. 

 

(6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Piac részben önállóan gazdálkodó 

intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 218,7 e Ft, 

munkaadókat terhelő járulékok 74,4 e Ft – előirányzatát 293,1 e Ft-tal megemeli a közszfé-

rában dolgozók egyszeri kereset-kiegészítése címén. 

 

(7) A képviselő testület az intézmények bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – sze-

mélyi juttatás 23.327,3 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 7.931,2 e Ft – előirányzatát 
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megemeli 31.258,5 e Ft-tal a 11. számú melléklet 1-36.sorban részletezettek a alapján a 

közszférában dolgozók egyszeri kereset-kiegészítése címén. 

21.§ 

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

talék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatát 400 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel  

megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalán belül a Gyermekjóléti 

Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 400 e Ft-tal megemeli a krízislakások költségei címén. 

 

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

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatát 18.408,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyide-

jűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(4) A képviselő-testület a Szociális intézmények Gazdasági Hivatalán belül az Egyesített Böl-

csődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 13.737,6 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 4.670,7 e Ft- elő-

irányzatát 18.408,3 e Ft-tal megemeli, céljelleggel, határozott idejű kereset-kiegészítés cí-

mén , melyet részleteiben a 13. sz. melléklet 3-7.sora tartalmaz. 

 

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

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatából átcsoportosít a működési céltartalékra 

6.136,1 e Ft-ot az Egyesített Bölcsődék határozott idejű kereset-kiegészítésre, melyet részle-

teiben a 13.sz.melléklet 8-12.sora tartalmaz . 

 

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

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatát csökkenti 15.398,3 e Ft-tal és ezzel egyide-

jűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(7) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalán belül az Őszirózsa Gon-

dozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támoga-

tás- és kiadási – személyi juttatás 11.491,2 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 3.907,1 e Ft- 

előirányzatát 15.398,3 e Ft-tal megemeli határozott idejű kereset-kiegészítés címén a 13. sz. 

melléklet 14-19.sorában részletezettek szerint. 

 

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás, működési céltarta-

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatából átcsoportosít a működési céltartalékra 

5.132,8 e Ft-ot az Őszirózsa Gondozó Szolgálat határozott idejű kereset-kiegészítésre, me-

lyet részleteiben a 13.sz.melléklet 20-25.sora tartalmaz . 

 

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

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatát 3.666,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyide-

jűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(10) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalán belül a Családsegítő 

Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 2.736 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 930,2 e Ft – előirány-
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zatát 3.666,2 e Ft-tal megemeli határozott idejű kereset-kiegészítés címén , melyet részletei-

ben a13. sz. melléklet 26-31.sora tartalmaz. 

 

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás, működési céltarta-

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatából átcsoportosít a működési céltartalékra 

1.222,1 e Ft-ot az Családsegítő Szolgálat határozott idejű kereset-kiegészítésre, melyet rész-

leteiben a 13.sz.melléklet 32-37.sora tartalmaz . 

 

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

lék szociális ágazat 75.200e Ft-os előirányzatát 578,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(13) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalán belül a Segítő Szolgálat 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – kiadási – 

személyi juttatás 432 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 146,9 e Ft – előirányzatát 578,9 e 

Ft-tal megemeli határozott idejű kereset-kiegészítése címén, melyet részleteiben a 13.sz. 

melléklet 38-43.sora tartalmaz. 

 

(14) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás, működési céltarta-

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatából átcsoportosít a működési céltartalékra 

193 e Ft-ot a Segítő Szolgálat határozott idejű kereset-kiegészítésre, melyet részleteiben a 

13.sz.melléklet 44-49.sora tartalmaz . 

 

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

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatát 2.199,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyide-

jűleg az intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(16) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalán belül a Gyermekjóléti 

Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás - és kiadási – személyi juttatás 1.641,6 e Ft, 

munkaadókat terhelő járulékok 558,2 e Ft – előirányzatát 2.199,8 e Ft5-tal megemeli hatá-

rozott idejű kereset-kiegészítés címén, melyet részleteiben a 13.sz. melléklet 50-55.sora tar-

talmaz. 

 

(17) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás, működési céltarta-

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatából átcsoportosít a működési céltartalékra 

733,3 e Ft-ot a Gyermekjóléti Szolgálat határozott idejű kereset-kiegészítésre, melyet rész-

leteiben a 13.sz.melléklet 56-61.sora tartalmaz . 

 

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

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatát 1.891 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(19) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal bevétel – önkormányzati 

támogatás – és kiadás – személyi juttatás 1.411,2 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 479,8 

e Ft – előirányzatát 1.891 e Ft-tal megemeli határozott idejű kereset-kiegészítés címén, me-

lyet részleteiben a 13.sz. melléklet 62-67.sora tartalmaz. 

 

(20) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás, működési céltarta-

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatából átcsoportosít a működési céltartalékra 

630,3 e Ft-ot a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal határozott idejű kereset kiegészí-

tésre, melyet részleteiben a 13.sz.melléklet 68-73.sora tartalmaz . 
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(21) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési céltarta-

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatát 3.936,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyide-

jűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(22) A képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató bevételi – önkormányzati támogatás- és ki-

adási – személyi juttatás 2.937,6 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 998,8 e Ft – előirányzatát 

3.936,4 e Ft-tal megemeli határozott idejű kereset-kiegészítés címén, melyet részleteiben a 

13.sz. melléklet 74-79.sora tartalmaz. 

 

(23) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás, működési céltarta-

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatából átcsoportosít a működési céltartalékra 

1.312,1 e Ft-ot a Szociális Foglalkoztató határozott idejű kereset-kiegészítésre, melyet rész-

leteiben a 13.sz.melléklet 80-85.sora tartalmaz . 

 

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

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatát 2.971,6 e Ft-tal csökkenti és  

ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel meg-

emeli. 

 

(25) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Óvoda -Bölcsőde (Vajda Péter 

u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási 

– személyi juttatás 2.217,6 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 754 e Ft-  előirányzatát 

2.971,6 e Ft-tal megemeli a bölcsődei alkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítése 

címén, melyet részleteiben a 13.sz. melléklet 86-91.sora tartalmaz. 

 

(26) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás, működési céltarta-

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatából átcsoportosít a működési céltartalékra 

990,5 e Ft-ot a Katica Óvoda -Bölcsőde határozott idejű kereset-kiegészítésére, melyet rész-

leteiben a 13.sz.melléklet 92-97.sora tartalmaz . 

 

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

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatát 200,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

az intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(28) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalán belül a Segítő Szolgálat 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – 

személyi juttatás 149,6 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 50,9 e Ft – előirányzatát 200,5 e 

Ft-tal megemeli a vezető határozott idejű kereset-kiegészítése címén, melyet részleteiben a 

13.sz. melléklet 101-104.sora tartalmaz. 

 

(29) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás, működési céltarta-

lék szociális ágazat 75.200 e Ft-os előirányzatából átcsoportosít a működési céltartalékra 

24,3 e Ft-ot a Segítő Szolgálat vezetőjének határozott idejű kereset-kiegészítésre, melyet 

részleteiben a 13.sz.melléklet 105.sora tartalmaz . 

22.§ 

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

talék oktatási ágazat 89.873 e Ft-os előirányzatából a működési céltartalék Oktatási és Ifjú-

sági Bizottság hatáskörébe átcsoportosít 42.868,2 e Ft-ot a következő jogcímekre: 

 Óvodák határozott idejű kereset-kiegészítése (3hó, áthúzódik a 2002. költségvetési évre) 

3.720,4 eFt, 



 

 

11 

11 

 Iskolák és háttérintézmények határozott idejű-keresetkiegészítése (3hó, áthúzódik a 

2002. költségvetési évre) 11.947,8 e Ft, 

 27.200 e Ft, melyet részleteiben a 15.számú melléklet tartalmaz. 

 

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

oktatási ágazat 89.873 e Ft-os előirányzatát csökkenti 47.004,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg 

az kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

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

mélyi juttatás 35.078,5 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 11.926,3 e Ft –   

előirányzatát 47.004,8 Ft-tal megemeli határozott idejű kereset-kiegészítés címén, 

2001.mácius1-november 30-i g terjedő időszakra, melyet intézményenként részletezve a 

14.számú melléklet tartalmaz. 

23.§ 

(1) A rendelet 1-23. §-ban foglalt módosítások miatti költségvetési előirányzatok változását 

kerületi szinten, Polgármesteri Hivatal és valamennyi intézmény esetében a 16.számú mel-

léklet tartalmazza. 

 

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2001. május 10. 

 

 

dr.Marosi György Csécsei Béla 

jegyző polgármester 

 


