
38/2001. (XI.23.) sz. önkormányzati rendelete 

a 2001. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról 

 

 

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

költségvetésről 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 

költségvetéséről és ennek végrehajtási szabályairól szóló többször módosított 6/2001.( III. 

16.) rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg. 

1.§ 

A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - központi 

támogatás - és kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 76,7 eFt-tal megemeli a 

személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén. 

2.§ 

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

támogatás - és kiadási - személyi juttatás 175,2 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 59,5 

 eFt - előirányzatát 234,7 eFt -tal megemeli a 2001. szeptember 1.-i szakmai szorzó 

változása címén. 

 

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

központosított támogatás - és kiadási - intézményi támogatatás - előirányzatát  234,7 

eFt -tal megemeli a közművelődési szakmai szorzó változása címén. 

3.§ 

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

támogatás - és kiadási - felhalmozás 805915 szakfeladat - előirányzatát 400 eFt - tal megemeli 

a Gyermek és Ifjúságvédelmi központosított támogatásból a Diákönkormányzat részére 

történő számítógép beszerzés címén. 

4.§ 

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

támogatás - és kiadási - személyi juttatás 16.743,5 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 5.046,4 
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eFt - előirányzatát 21.789,9 eFt -tal megemeli a köztisztviselői törvény változása címén kapott 

központosított támogatás címén. 

5. § 

A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - felhalmozásra 

átvett pénzeszköz - és kiadási -felhalmozás - előirányzatát 7.000 eFt -tal megemeli a Rezső 

téri szobor építéséhez nyert pénzeszköz címén. 

6.§ 

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

céltartalékon belül a Szociális Bizottság  hatáskörébe rendelt intézményvezetői 

jutalom előirányzatát 1.621,4 eFt -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás  

-intézményi támogatás -előirányzatát 1.621,4 eFt -tal megemeli. 

 

 

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

-önkormányzati támogatás -és kiadási - személyi juttatás 230 eFt, munkáltatót terhelő 

járulékok 78,2 eFt - előirányzatát 308,2 eFt -tal megemeli az intézményvezető 

jutalmazása címén. 

 

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

Őszirózsa Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi 

-önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 250 eFt, munkáltatót terhelő 

járulékok 85 eFt - előirányzatát 335 eFt - tal megemeli intézményvezető jutalmazása 

címén. 

 

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

Egyesített Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - 

önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás  250 eFt, munkáltatót terhelő 

járulékok 85 eFt - előirányzatát 335 eFt - tal megemeli intézményvezető jutalmazása 

címén. 

 

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

Családsegítő Szolgálat  részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - 

önkormányzati támogatás - és-kiadási -  személyi juttatás- 250 eFt, munkáltatót 

terhelő járulékok 85 eFt - előirányzatát 335 eFt - tal megemeli intézményvezető 

jutalmazása címén. 

 

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

Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - 

önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 230 eFt, munkáltatót terhelő 

járulékok 78,2 eFt - előirányzatát 308,2 eFt - tal megemeli az intézményvezető 

jutalmazása címén. 
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7.§ 

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

céltartalék ezen belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe rendelt óvodai 

nevelési programok megvalósítása előirányzatát 5.000 eFt -tal csökkenti. 

 

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

támogatások előirányzatát 5.000 eFt - tal megemeli az óvodai nevelési programok 

megvalósítása címén. 

 

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

-felhalmozás - előirányzatát céljelleggel 5.000 eFt -tal megemeli az óvodai nevelési 

programok megvalósítása címen az 1. számú mellékletben részletezettek alapján. 

8.§ 

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

céltartalék NOM -DOK -VOK - előirányzatát 2.870 eFt -tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezzel az összeggel 

megemeli. 

 

(2) A képviselő - testület a Práter - Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi 

- önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi- előirányzatát 1.205 eFt -tal megemeli 

működési többlet kiadások finanszírozása címén. 

 

(3) A képviselő- testület a Német László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 500 eFt -tal 

megemeli működési többlet kiadások finanszírozása címén. 

 

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

támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 550 eFt -tal megemeli működési többlet 

kiadások finanszírozása címén. 

 

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

támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 615 eFt -tal megemeli működési többlet 

kiadások finanszírozása címén. 

9.§ 

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

céltartalék ezen belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörében lévő Pedagógiai 

Emlékéremhez járó jutalom előirányzatát 1.590 eFt - tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadási  - intézményi támogatás - előirányzatát ugyan ezzel az összeggel megemeli. 

 

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

- önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi  - előirányzatát 335 eFt -tal megemeli 

működési többlet kiadások támogatása címén. 
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(3) A képviselő - testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi  -önkormányzati támogatás - 

és kiadási - dologi - előirányzatát 350 eFt -tal megemeli működési többlet kiadások 

támogatása címén. 

 

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

támogatás-  és kiadási - dologi -előirányzatát 905 eFt -tal megemeli működési többlet 

kiadások támogatása címén. 

10.§ 

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

céltartalék ezen belül a Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörében lévő KJT Helyi 

Juttatási Szabályzat továbbképzési és segélyezési előirányzatát 130 eFt - tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg ugyan ezzel az összeggel a kiadási - intézményi támogatás- 

előirányzatát megemeli. 

 

(2) A képviselő - testület a Tolnai Lajos utcai Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi 

Nevelési Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó intézményi bevételi - önkormányzati 

támogatás és kiadási - személyi juttatás - előirányzatát 13 eFt -tal megemeli egy fő 

közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 

 

(3) A képviselő - testület a TÁ - TI -KA Óvoda bevételi -önkormányzati támogatás - és 

kiadási - személyi juttatás - előirányzatát 24 eFt -tal megemeli egy fő közalkalmazott 

továbbképzési támogatása címén. 

 

(4) A képviselő - testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Vajda Péter u.-i Katica  

Óvoda- Bölcsőde bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás - 

előirányzatát 50 eFt - tal megemeli egy fő közalkalmazott továbbképzési támogatása 

címén. 

 

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

támogatás - és kiadási - személyi juttatás - előirányzatát 43 eFt - tal megemeli két fő 

közalkalmazott továbbképzési támogatása és egy fő közalkalmazott szociális 

segélyezése címén. 

11. § 

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

működési céltartalék intézményi nagykarbantartási előirányzatát 2.500 eFt -tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási - dologi - előirányzatát  2.500 eFt megemeli az ÜSZI tea- konyha 

és galéria karbantartása címén. 

12.§ 

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

Őszirózsa Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény céljelleggel 

biztosított határozott idejű kereset - kiegészítés címén kapott előirányzat elvonása 

miatt a bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 830,2 eFt , 

munkáltatót terhelő járulékok 282,3 eFt - előirányzatát 1.112,5 eFt -tal csökkenti. 
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(2) A képviselő - testület az  Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - 

intézményi támogatás -előirányzatát 1.112,5 eFt -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási - dologi - előirányzatát 1.112,5 eFt -tal megemeli a Szigony Alapítvány a 

Közösségi Pszichiátriai Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés finanszírozása 

címén. 

13.§ 

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

céltartalék 2001. szeptember 1.-i  bérfejlesztés előirányzatát  76,8 eFt -tal csökkenti  

és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát 76,8 eFt -tal 

megemeli.  

 

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

támogatás - és kiadási - személyi juttatás 57,3 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 19,5 

eFt - előirányzatát 76,8 eFt -tal megemeli a vezető szeptember 1-től 1,43 %-os  

szakmai szorzó fedezete címén. 

 

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

céltartalék 2001. szeptember 1.-i bérfejlesztés -előirányzatát 61,1 eFt-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási -  intézményi támogatás - előirányzatát 61,1 eFt-tal 

megemeli a Roma Szolgálat támogatása címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény  bevételi - önkormányzati  támogatás - és kiadási 

személyi juttatás 45,6 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 15,5 eFt - előirányzatát 61,1 

eFt-tal megemeli a vezető szeptember 1-től 1,43 %-os szakmai szorzó fedezete címén. 

14.§ 

A képviselő - testület a Polgármesteri Hivatal kiadási  felújítás - lakóház életveszély 

elhárítás, rendkívüli felújítás - előirányzatát 16. 630, 7 eFt -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a dologi - karbantartás - előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

15. § 

A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - működési saját, 

bérlő kiválasztási jog - előirányzatát  1.500 eFt -tal a felhalmozási - lakáscsere forgalmi érték 

különbözet - előirányzatát 1.500 eFt -tal megemeli és ezzel egyidejűleg a felhalmozás, 

kölcsönök helyi támogatás előirányzatát 3.000 eFt -tal megemeli. 

16.§ 

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

- működésre átvett pénzeszköz munkanélküliek jövedelempótló támogatása - 

előirányzatát 3.000 eFt -tal csökkenti . 
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(2) A képviselő - testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - 

működésre átadott pénzeszköz - munkanélküliek jövedelempótló támogatása - 

előirányzatát 4.000 eFt -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási -intézményi 

támogatás - előirányzatát 1.000 eFt -tal megemeli. 

 

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

Családsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - 

önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi -előirányzatát 1.000 eFt -tal céljelleggel 

megemeli a rendszeres szociális segélyre jogosultak részére együttműködési 

programok lebonyolítása címén. 

17.§ 

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

általános tartalék - előirányzatát 992 eFt -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási - 

intézményi támogatás -előirányzatát 992 eFt -tal megemeli. 

 

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

önkormányzati támogatás - és kiadási -  dologi - előirányzatát 319 eFt -tal megemeli  

WINDOWS program vásárlása  és érintésvédelmi, szabványossági vizsgálat 

elkészítése címén. 

 

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

Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati 

támogatás - és kiadási - dologi- előirányzatát 277 eFt -tal megemeli WINDOWS 

program vásárlása címén. 

 

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

Családsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - 

önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi- előirányzatát 119 eFt -tal megemeli 

WINDOWS program vásárlása címén. 

 

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

Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi -önkormányzati  támogatás és - kiadási - dologi 

- előirányzatát 277 eFt -tal megemeli WINDOWS program vásárlása címén. 

18.§ 

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

működésre átadott pénzeszköz előirányzatán belül az ápolási díj előirányzatát 10.000 

eFt -tal csökkenti a méltányossági jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolvány 

előirányzatát 5.000 eFt - tal ,a rendszeres szociális segély előirányzatát 5.000 eFt-tal 

megemeli. 

 

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

átadott pénzeszköz - gyógyszertámogatás - előirányzatát 3.000 eFt - tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási - intézményi támogatás -előirányzatát 3.000 eFt-tal 

megemeli. 
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(3) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala  bevételi 

önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi- előirányzatát céljelleggel 3.000 eFt -tal 

megemeli közegészségügyi feladatok ellátása címén. 

19.§ 

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

 -Corvin -Szigony Projekt - előirányzatát 18.200 eFt -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási - dologi- előirányzatát szintén 18.200 eFt -tal megemeli a 2 sz. mellékletben 

részletezett feladatok ellátása címén. 

20.§ 

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

céltartalék, ezen belül a Szociális Bizottság  hatáskörében lévő pályázati önrész  

előirányzatát 5.325 eFt -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási - intézményi 

támogatás - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

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

Gyermekjóléti Szolgálat bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - felújítás - 

előirányzatát 5.325 eFt -tal megemeli a Szentkirályi u. 15. gyermekek átmeneti 

otthona helyiség felújítása, pályázati önrésze címén. 

21.§ 

 (1) A képviselő - testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalhoz tartozó Segítő 

Szolgálat  részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati 

támogatás 11.267 eFt , működésre átvett pénzeszköz 2.021 eFt - kiadási - személyi 

juttatás 7.671 eFt , munkáltatót terhelő járulékok 2.810 eFt, dologi 2.807 eFt - 

előirányzatát 13.288 eFt - tal csökkenti az intézmény 2001. július 1 -től jogutódlással 

történő megszüntetése címén. 

 

(2) A képviselő - testület a Szociális Intézmény Gazdasági Hivatalhoz tartozó 

Családsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény 

bevételi-önkormányzati támogatás 11.267 eFt, működésre átvett pénzeszköz 2.021 eFt 

- kiadási- személyi juttatás 7.671 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 2.810 eFt, dologi 

2.807 eFt- előirányzatát 13.288 eFt -tal megemeli a Segítő Szolgálat jogutódlása 

címén. 

22.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.537 eFt -tal 

megemeli az Óvodák pályázaton elnyert pénzeszközök címén. 

 

 (2)  A képviselő - testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Baross u. 111/b részben 

önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi - működésre átvett pénzeszköz  248 eFt, 

felhalmozásra átvett pénzeszköz 52 eFt - és kiadási - dologi- előirányzatát 300 eFt - tal 

megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 
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(3) A képviselő - testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Százados úti részben önállóan 

gazdálkodó intézmény bevételi -működésre átvett pénzeszköz -és kiadási-dologi- 

előirányzatát 200 eFt -tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

(4) A képviselő - testület a TÁ -TI-KA Óvodához tartozó Szűz u.-i részben önállóan 

gazdálkodó Óvoda bevételi - működésre átvett pénzeszköz - és kiadási- dologi- 

előirányzatát 100 eFt -tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

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

gazdálkodó Óvoda bevételi - működésre átvett pénzeszköz - és kiadási - dologi- 

előirányzatát 350 eFt -tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi - működésre átvett  pénzeszköz 140 eFt, 

felhalmozásra átvett pénzeszköz  270 eFt - és kiadási - dologi 140 eFt ,felhalmozás 

270 eFt - előirányzatát 410 eFt -tal  megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

(7)  A képviselő - testület a TÁ -TI -KA Óvoda bevételi -működésre átvett pénzeszköz - 

és kiadási - dologi- előirányzatát  177 eFt - tal megemeli pályázaton elnyert 

pénzeszköz címén.  

23.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 40 eFt -tal 

megemeli a TÁ -TI -KA Óvoda működésre átvett pénzeszköze címén. 

 

(2) A képviselő - testület a TÁ -TI -KA Óvoda bevételi - működésre átvett pénzeszköz - 

és kiadási - dologi- előirányzatát 40 eFt -tal megemeli vállalkozó szülő szakmai anyag 

vásárlása címén. 

24.§ 

A képviselő - testület a TÁ-TI -KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó Lőrinc 

pap téri - Óvoda kiadás - dologi- előirányzatát 58,9 eFt -tal csökkenti és ezzel egyidőben a 

kiadás - felhalmozás - előirányzatát  ugyanezen összeggel megemeli villanyüzemű készülék 

vásárlása címén. 

25.§ 

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

gazdálkodó Óvoda kiadás- dologi  - előirányzatát 463 eFt  -tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás - felhalmozás - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli óvodai 

csoportokba galéria vásárlása címén. 

26.§ 

A képviselő - testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Koszorú u.- i. részben önállóan 

gazdálkodó Óvoda kiadási - dologi- előirányzatát 583 eFt - tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 
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a kiadás - felhalmozás - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli óvodai csoportokba 

vásárolt galéria címén. 

27.§ 

A képviselő - testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Vajda Péter u. -i. részben önállóan 

gazdálkodó Óvoda -Bölcsőde kiadás - felhalmozás-előirányzatát 600,0 eFt -tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás - dologi - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli kis értékű 

tárgyi eszköz vásárlása címén. 

28. § 

 (1) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvoda kiadás - dologi karbantartás - előirányzatát 

750 eFt -tal  csökkenti és ezzel egyidejűleg a Tolnai Lajos u. 7-9 részben önállóan 

gazdálkodó Óvoda kiadás - dologi- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli 

karbantartási kiadások címén. 

 

(2) A képviselő - testület a TÁ- TI -KA Óvoda kiadás - dologi  karbantartás - 

előirányzatát 375,0 eFt -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg  a Csobánc u.-i   részben 

önállóan gazdálkodó Óvoda kiadás - dologi - előirányzatát ugyanezen összeggel 

megemeli karbantartási kiadások címén. 

 

(3) A képviselő- testület a TÁ-TI -KA Óvoda kiadás -dologi karbantartás- előirányzatát 

1.875,0 eFt -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Baross u. 111 /b . részben önállóan 

gazdálkodó Óvoda  kiadás - dologi - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli 

karbantartási kiadások címén. 

 

(4) A képviselő - testület a TÁ -TI -KA Óvoda kiadás - dologi karbantartás- előirányzatát 

1.875 eFt -tal  csökkenti és ezzel egyidejűleg a Vajda Péter u.-i részben önállóan 

gazdálkodó Óvoda - Bölcsőde dologi kiadását ugyanezen összeggel megemeli 

karbantartási kiadások címén. 

29.§ 

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

Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás - felhalmozás 

- előirányzatát  800 eFt -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás - dologi - 

előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Gyermek Klub kialakítása címén. 

30.§ 

 (1) A képviselő - testület az Önkormányzat bevételi és kiadási - előirányzatát 1.656 eFt 

-tal megemeli a Pensió KFT gépjárművásárlásra átadott pénzeszköze címén. 

 

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

Őszirózsa Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevétel - 

felhalmozásra átvett pénzeszköz - és kiadás- felhalmozás- előirányzatát 1.656,0  eFt 

-tal megemeli gépjármű vásárlás címén. 
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31.§ 

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

céltartalék ezen belül a Szociális Bizottság hatáskörébe rendelt KJT Helyi Juttatás 

Szabályzatban foglalt juttatások - előirányzatát 50 eFt -tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg 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 kiadás - személyi juttatás - előirányzatát 50 eFt -tal 

megemeli 1 fő továbbképzési támogatása címén. 

32.§ 

A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ kiadási - személyi juttatás 3.526,0 eFt, 

munkáltatót terhelő járulékok 973,0 eFt előirányzatát 4.499 eFt -tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás - dologi - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a József Napok 

és a Nyári Tábor  a költségvetési előirányzatain belüli átcsoportosítása címén. 

33.§ 

 (1) A 1- 32. §-ban foglalt módosítások miatt a kerület költségvetési bevételi és kiadási 

előirányzata 15.760. 233,5 eFt -ről 15.792.967,8 eFt -ra módosul. A Polgármesteri 

Hivatal és intézmények előirányzatának módosítását a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2001. XI. 8. 

 

 

 

dr.Marosi György Csécsei Béla 

jegyző polgármester 
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          1.számú melléklet 

 

Óvodai nevelési programok megvalósítása 

 

 

 

         (eFt) 
Sorszám Óvodák Csoportok 

száma  

Bevétel: Önkormányzati támogatás 

 

Kiadás: felhalmozás 

1. Baross u. 93. és 111/b 8 520 

2. Bláthy O. u. 5 325 

3. Csobánc u. 5 325 

4. Dankó u. 4 260 

5. Koszorú u. 4 260 

6. Kun u. 4 260 

7. Rákóczi úti Óvoda + Gazd. 

Hivatal 

5 325+125=450 

8. Somogyi u. és Baross u. 59. 7 455 

9. Százados u.  5 325 

10. Szigony u. és Tömő u. 8 520 

11. Szűz u. 6 390 

12. Tolnai  u. 7-9 4 260 

13. Tolnai u. 19. 4 260 

14.  Vajda Péter u.  6 390 

 Összesen 75 5000 
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         2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

Corvin - Szigony Projekt előkészítés 

felhalmozási előirányzatáról dologi kiadási előirányzatra 

átcsoportosítás 

 

 

 

 

 

Bontási tervek elkészítése eFt - ban 
Nagytemplom u. 16. 400  

Vajdahunyad u. 35. 800 

Vajdahunyad u. 37. 1.300 

Kisfaludy u. 38. 1.500 

 

 

Bontások kivitelezése eFt-ban 
Vajdahunyad u. 37. garázsok 1.500 

Kisfaludy u. 38. 8.500 

Vajdahunyad u. 37. fsz 2/B lakás megváltása 4.200 

Összesen 18.200 
 

 

 


