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1/2002. (II.1.) 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.§ 

 (1)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – felhalmozási- Magyarkúti- üdülő -

előirányzatát 8.100 e Ft–tal csökkenti. 

 

 (2)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre átadott pénzeszköz 

előirányzatát 7.419 e Ft– tal megemeli a Magyarkúti üdülő és az Öreg Orgona KFT 

működtetése címén. 

 

(3)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási személyi juttatás előirányzatát 513 e 

Ft–tal, munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 168 e Ft–tal megemeli a magyarkúti 

üdültetésben résztvevő gyermekeket kísérő pedagógusok és gondnokok díjazása címén. 

2. § 

A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi, ezen belül az útkarbantartási 

előirányzatát 5.000 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felújítás előirányzatát, 

ugyanezen összeggel megemeli a Tömő utcai Óvoda fűtési hálózatának részleges felújítása 

címén.  

3.§ 

A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti 

Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 3.975,5 e Ft– 

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási gépjármű beszerzés előirányzatát, ugyan- 

ezen összeggel megemeli. 
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4.§ 

 (1) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi, ezen belül a parkfenntartási 

előirányzatát 15.923,4 e Ft–tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a parkfelújítás előirányzatát, 

ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi, ezen belül az útkarbantartás 

– előirányzatát 22.385,4 e Ft–tal csökkenti és ezzel egyidejűleg, a parkfelújítás 

előirányzatát megemeli. 

 

(3)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási közterület rehabilitációs felújítási 

előirányzatról 23.538,9 e Ft–ot átcsoportosít a parkfelújítás előirányzatára. 

 

(4)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési 

céltartalék, ezen belül a nagykarbantartási előirányzatot 9.632 e Ft–tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(5)A képviselő – testület a Práter u.-i Ének –Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi- 

önkormányzati támogatás- és kiadási- dologi épület karbantartás- előirányzatát 3.200 e Ft 

–tal megemeli. 

 

(6)A képviselő – testület a Vajda Péter u.-i Ének – Zene Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola bevételi-önkormányzati támogatás- és kiadási- dologi, épület karbantartás- 

előirányzatát 4.500 e Ft –tal megemeli. 

 

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

kiadási – dologi, épület karbantartás – előirányzatát 1.932 e Ft –tal megemeli. 

 

(8)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felújítási előirányzatán belül a Baross 

u. 111/b Óvoda felújítási előirányzatából 1.400 e Ft –ot átcsoportosít, a Losonci téri 

Általános Iskola felújítására 1.000 e Ft-ot, a Vajda Péter u.-i Ének –Zene és Testnevelés 

Tagozatos Általános Iskola felújítására 400 e Ft –ot. 

 

(9)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi, ezen 

belül az útkarbantartási előirányzatát 3.000 e Ft–tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az 

intézményi támogatás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

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

támogatás – és kiadási felújítási előirányzatát 3.000 e Ft–tal megemeli a sportöltöző épület 

homlokzat és épület körüli járda felújítása címén. 

5.§ 

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

működési tartalék előirányzatát 1.050 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

Józsefvárosi Piac intézményi támogatás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2)A képviselő – testület a Józsefvárosi Piac bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási – 

dologi- előirányzatát 1.050 e Ft – tal megemeli 2 fő biztonsági őr díjazása címén. 
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6.§ 

(1)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal RÉV VIII RT 

bonyolításában végzett felhalmozási lakáspótlás előirányzatát 46.127 e Ft–tal csökkenti. 

 

(2)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal RÉV VIII. RT. 

Bonyolításában végzett kiadási felújítási előirányzatát – Baross u. 32. 18.500 e Ft, Baross 

u. 44. 11.400 e Ft, Baross u. 36. 3.000 e Ft, lakók által befizetett 1.200 e Ft – 34.100 e Ft –

tal megemeli. 

 

(3)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal RÉV VIII. RT 

bonyolításában végzett kiadási dologi- előirányzatát – Baross u. 44 lakók kiköltöztetése, 

pénzbeni megváltással 10.027 e Ft, Baross u.-i épületek társasházi alapító okirat 

elkészítése 2.000 e Ft – 12.027 e Ft –tal megemeli. 

7.§ 

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

céltartalék előirányzatát 40.000 e Ft–tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott 

pénzeszköz előirányzatát ugyanezen összeggel, megemeli a Józsefvárosi Polgárokért 

Egyesülettel kötendő szerződésben foglaltak címén. 

8.§ 

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

felhasználású állami támogatás és a kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 262,9 

e Ft –tal törli a tanulók tankönyvtámogatás lemondása címén. 

 

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

önkormányzati támogatás – és kiadási- ellátottak juttatatásai – előirányzatát 23,9 e Ft -tal 

törli a tanulók tankönyvtámogatásának lemondása címén. 

 

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

támogatás- és kiadási – ellátottak juttatásai – előirányzatát 57,4 e Ft–tal törli a tanulók 

tankönyvtámogatásának lemondása címén. 

 

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

és kiadási – ellátottak juttatásai – előirányzatát 26,3 e Ft–tal törli a tanulók 

tankönyvtámogatásának lemondása címén. 

 

(5)A képviselő – testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás 

– és kiadási – ellátottak juttatásai – előirányzatát 57,4 e Ft–tal megemeli tanulók tankönyv 

állami támogatása címén. 

 

(6)A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – ellátottak juttatásai - előirányzatát 11, 9 

e Ft –tal törli a tanulók tankönyvtámogatásának lemondása címén. 
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(7)A képviselő – testület a Práter u. Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi - 

önkormányzati támogatás – és kiadási – ellátottak juttatásai – előirányzatát 71,7 e Ft –tal 

törli a tanulók tankönyvtámogatásának lemondása címén. 

 

(8)A képviselő – testület a Somogyi Béla u. -i Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás- és kiadási – ellátottak juttatásai – előirányzatát 59,8 e Ft–tal törli a tanulók 

tankönyvtámogatásának lemondása címén. 

 

(9)A képviselő – testület a Vajda Péter u. -i Ének –Zene és Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola bevételi – önkormányzat támogatás – és kiadási- ellátottak juttatásai -előirányzatát 

11,9 e Ft–tal törli a tanulók tankönyvtámogatásának lemondása címén. 

 

(10)A képviselő – testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi –önkormányzati támogatás- és 

kiadási – ellátottak juttatásai- előirányzatát 57,4 e Ft–tal törli a tanulók 

tankönyvtámogatásának lemondása címén. 

9.§ 

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

céltartalék, ezen belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe rendelt tejakcióban 

résztvevők jutalmazása előirányzatát 400 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

intézményi támogatás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 29,9 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 10,1 e 

Ft –előirányzatát 40 e Ft –tal megemeli a tejakcióban résztvevők jutalmazása címén. 

 

(3) A képviselő –testület az Erdélyi u. -i Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás 

– és kiadási –személyi juttatás 29,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 10,1 e Ft –

előirányzatát 40 e Ft–tal megemeli a tejakcióban résztvevők jutalmazása címén. 

 

(4)A képviselő – testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás - 

és kiadási –személyi juttatás 29,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 10,1 eFt –

előirányzatát 40 e Ft –tal megemeli a tejakcióban résztvevők jutalmazása címén. 

 

(5)A képviselő – testület a Dugonics András Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási –személyi juttatás 29,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 10,1 e Ft 

–előirányzatát 40 e Ft –tal megemeli a tejakcióban résztvevők jutalmazása címén. 

 

(6)A képviselő – testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – 

és kiadási –személyi juttatás 29,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 10,1 e Ft –

előirányzatát 40 e Ft–tal megemeli a tejakcióban résztvevők jutalmazása címén. 

 

(7)A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási –személyi juttatás 29,9 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 10,1 e Ft –előirányzatát 40 e Ft–tal megemeli a tejakcióban résztvevők 

jutalmazása címén. 

 

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

önkormányzati támogatás – és kiadási –személyi juttatás 29,9 e Ft, munkáltatót terhelő 
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járulékok 10,1 e Ft –előirányzatát 40 e Ft –tal megemeli a tejakcióban résztvevők 

jutalmazása címén. 

 

(9)A képviselő – testület a Somogyi Béla u.-i Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási –személyi juttatás 29,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 10,1 e Ft 

–előirányzatát 40 e Ft –tal megemeli a tejakcióban résztvevők jutalmazása címén. 

 

(10)A képviselő – testület a Vajda Péter u.-i Ének- Zene és Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási –személyi juttatás 29,9 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 10,1 e Ft –előirányzatát 40 e Ft –tal megemeli a tejakcióban 

résztvevők jutalmazása címén. 

 

(11)A képviselő – testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi –önkormányzati támogatás –és 

kiadási – személyi juttatás 29.9 e Ft munkáltatót terhelő járulékok 10.1 e Ft- előirányzatát 

40 e Ft –tal megemeli a tejakcióban résztvevők jutalmazása címén. 

10.§ 

A képviselő –testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási – működési 

céltartalék, ezen belül a Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe rendelt kerületi 

sportrendezvények támogatása előirányzatát 100 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási működésre átadott pénzeszköz – 924047 szakfeladat – előirányzatát ugyanezen 

összeggel megemeli.  

11.§ 

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

céltartalék, ezen belül az érdekeltségnövelő pályázati önrész előirányzatát 1.000 e Ft -tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát - Józsefvárosi 

Kulturális Központ 800 e Ft, Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat 200 e Ft - tal megemeli.  

 

(2)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Roma Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozási - 

előirányzatát 200 e Ft –tal megemeli érdekeltségnövelő pályázati önrész kiegészítése 

címén. 

 

(3) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási –felhalmozási – előirányzatát 800 e Ft –tal megemeli 

érdekeltségnövelő pályázati önrész kiegészítése címén. 

12.§ 

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

céltartalék, ezen belül az érdekeltségnövelő pályázati önrész előirányzatát 2.565 e Ft -tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi- 921925 szakfeladat – előirányzatát, 

ugyanezen összeggel megemeli a megjelentetendő kiadványok finanszírozása címén. 
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 (2)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási, működési 

céltartalék, ezen belül az érdekeltségnövelő pályázati önrész előirányzatából 1.000 e Ft -ot 

átcsoportosít a működési céltartalék kerületi sportolók támogatása előirányzatára.  

13.§ 

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

céltartalék, ezen belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe rendelt 

intézményvezetői jutalom előirányzatát 804 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási – intézményi támogatás –előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2)A képviselő – testület az Erdélyi u. -i Általános Iskola bevételi –önkormányzati támogatás 

– és kiadási – személyi juttatás 200 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 68 e Ft –

előirányzatát 268 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

 (3)A képviselő – testület a Somogyi Béla u. -i Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási - személyi juttatás 200 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 68 e Ft –

előirányzatát 268 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

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

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

200 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 68 e Ft –előirányzatát 268 e Ft –tal megemeli az 

intézményvezető jutalmazása címén. 

14.§ 

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

céltartalék, ezen belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe rendelt helyi 

pedagógiai program előirányzatát 9.117 e Ft –tal, pályázati önrész előirányzatát 883 e Ft-

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát 10.000 e 

Ft –tal megemeli. 

 

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

önkormányzati támogatás - és kiadási – felhalmozás –előirányzatát 750 e Ft –tal megemeli 

6 fő pedagógus számítógép használat és internetes hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

(3)A képviselő – testület az Erdélyi u. -i Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás 

– és kiadási – felhalmozás- előirányzatát 250 e Ft – tal megemeli 2 fő pedagógus 

számítógép használat és internetes hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

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

és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 375 e Ft –tal megemeli 3 fő pedagógus 

számítógép használat és internetes hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

(5)A képviselő – testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás 

– és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 625 e Ft –tal megemeli 5 fő pedagógus 

számítógép használat és internetes hozzáférési pályázat önrésze címén. 
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(6)A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

bevételi –önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 750 e Ft –

tal megemeli 6 fő pedagógus számítógép használat és internetes hozzáférési pályázat 

önrésze címén. 

 

(7)A képviselő – testület a Práter u. – i. Ének –Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi -

önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás- előirányzatát 375 e Ft –tal megemeli 

3 fő pedagógus számítógép használat és internetes hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

(8)A képviselő – testület a Somogyi Béla u. -i Általános Iskola bevételi –önkormányzati 

támogatás – és kiadási – felhalmozás- előirányzatát 1.500 e Ft –tal megemeli 12 fő 

pedagógus számítógép használat és internetes hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 125 e Ft –tal megemeli 1 fő 

pedagógus számítógép használat és internetes hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

(10)A képviselő – testület a Vajda Péter u. -i Ének - Zene és Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola bevételi –önkormányzati támogatás – és kiadási- felhalmozás - előirányzatát 750 e 

Ft –tal megemeli 6 fő pedagógus számítógép használat és internetes hozzáférési pályázat 

önrésze címén. 

 

(11)A képviselő – testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás - és 

kiadási – felhalmozás – előirányzatát 2.000 e Ft –tal megemeli 16 fő pedagógus 

számítógép használat és internetes hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

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

felhalmozás – előirányzatát 750 e Ft –tal megemeli 6 fő pedagógus számítógép használat 

és internetes hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

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

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

felhalmozás – előirányzatát 250 e Ft –tal megemeli 2 fő pedagógus számítógép használat 

és internetes hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

(14)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Bláthy Ottó u. -i Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás - 

előirányzatát 250 e Ft –tal megemeli 2 fő pedagógus számítógép használat és internetes 

hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

(15)A képviselő – testület a TÁ –TI – KA Óvodákhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Dankó u. -i Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás- 

előirányzat 125 e Ft –tal megemeli 1 fő pedagógus számítógép használat és internetes 

hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

(16)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodákhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Koszorú u. -i Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozási - 

előirányzatát 125 e Ft –tal megemeli 1 fő pedagógus számítógép használat és internetes 

hozzáférési pályázat önrésze címén. 
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(17)A képviselő – testület a TÁ-TI –KA Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás –és 

kiadási – felhalmozás – előirányzatát 125 e Ft –tal megemeli 1 fő pedagógus számítógép 

használat és internetes hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

(18)A képviselő – testület a TÁ –TI – KA Óvodákhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Százados úti Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozási –

előirányzatát 250 e Ft –tal megemeli 2 fő pedagógus számítógép használat és internetes 

hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

(19)A képviselő – testület a TÁ –TI – KA Óvodákhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Szigony u. -i Óvoda bevételi- önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás - 

előirányzatát 250 e Ft –tal megemeli 2 fő pedagógus számítógép használat és internetes 

hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

(20)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodákhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Szűz u. –i Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási – felhalmozás - 

előirányzatát 125 e Ft –tal megemeli 1 fő pedagógus számítógép használat és internetes 

hozzáférési pályázat önrésze címén. 

 

(21)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodákhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Tolnai Lajos u 7-9 Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - felhalmozás 

– előirányzatát 250 e Ft –tal megemeli 2 fő pedagógus számítógép használat és internetes 

hozzáférési pályázat önrésze címén. 

15.§ 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési 

céltartalék, ezen belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe rendelt Pedagógus 

Szolgálati Emlékérem előirányzatát 81 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

személyi juttatás 805915 szakfeladat előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli a 

Zeneiskola pedagógusának külföldi szerepléséhez benyújtott támogatás címén. 

16.§ 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási – működési 

céltartalék, ezen belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörében lévő pedagógiai 

programok előirányzatát 2. 271 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Polgármesteri 

Hivatal kiadás 805915 szakfeladat személyi juttatás előirányzatát 1.735 e Ft –tal, a 

munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 536 e Ft –tal megemeli az alternatív pedagógiai 

program elkészítése címén. 

17.§ 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési 

céltartalék, ezen belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság pályázati önrész előirányzatát 1.000 e 

Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal 808115 szakfeladat dologi 

előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a COMENIUSZ pályázati önrésze címén. 
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18.§ 

A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási 921925 szakfeladat dologi 

előirányzatáról 100 e Ft –ot átcsoportosít a működésre átadott pénzeszköz előirányzatára 

mesekönyv kiadás támogatása címén. 

19.§ 

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

céltartalékon belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörében lévő pályázati önrész 

előirányzatát 9.920 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi 

támogatás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

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

önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 800 e Ft –tal 

megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú határozatában 

megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

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

és kiadási – dologi 220 e Ft, felhalmozás 180 e Ft –előirányzatát 400 e Ft –tal megemeli 

az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú határozatában megfogalmazott 

feladatok megvalósítása címén. 

 

(4)A képviselő – testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi –önkormányzati támogatás – 

és kiadási – dologi – előirányzatát 100 e Ft –tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 

239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

(5)A képviselő – testület a Németh László Angol –Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

bevételi – önkormányzati támogatás és kiadási –dologi – előirányzatát 400 e Ft –tal 

megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú határozatában 

megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

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

önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi –előirányzatát 600 e Ft –tal megemeli az 

Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok 

megvalósítása címén. 

 

(7)A képviselő – testület a Somogyi Béla u. -i Általános Iskola bevételi –önkormányzati 

támogatás – és a kiadási – dologi – előirányzatát 700 e Ft –tal megemeli az Oktatási és 

Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok 

megvalósítása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 600 e Ft –tal megemeli az Oktatási és 

Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok 

megvalósítása címén. 

 

(9)A képviselő – testület a Vajda Péter u. -i Ének –Zene, Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola bevételi –önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 700 e Ft -
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tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú határozatában 

megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

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

kiadási – dologi 260 e Ft, felhalmozás 540 e Ft – előirányzatát  800 e Ft –tal megemeli az 

Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok 

megvalósítása címén. 

 

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

felhalmozás – előirányzatát 600 e Ft –tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 

239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

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

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

dologi 80 e Ft, felhalmozás 190 e Ft – előirányzatát 270 e Ft –tal megemeli az Oktatási és 

Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok 

megvalósítása címén. 

 

(13)A képviselő – testület a Somogyi Béla u.-i Általános Iskolához tartozó Pedagógiai 

Szolgáltató Központ bevételi –önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi - 

előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú 

határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

 (14)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Somogyi Béla u.-i részben 

önállóan gazdálkodó óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi - 

előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú 

határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

(15)A képviselő- testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Szivárvány Óvoda részben 

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

előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú 

határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

(16)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Százszorszép Óvoda részben 

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

– előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú 

határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

(17)A képviselő – testület TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 7-9 Óvoda részben 

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

– előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú 

határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

(18)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Katica Óvoda –Bölcsőde részben 

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

240 e Ft, felhalmozás 160 e Ft – előirányzatát 400 e Ft–tal megemeli az Oktatási és 

Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok 

megvalósítása címén. 
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(19)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Baross u. 93 -111/b részben 

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

45 e Ft, felhalmozás 255 e Ft –előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági 

Bizottság 239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás  - és kiadási – 

felhalmozás – előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 

239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

(21)A képviselő – testület a TÁ –TI – KA Óvodához tartozó Csobánc u.-i Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi –önkormányzati támogatás – és kiadási - 

felhalmozás – előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 

239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

 (22)A képviselő – testület a TÁ –TI – KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Napsugár Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási – felhalmozás - 

előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú 

határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

(23)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Koszorú u.-i Óvoda részben 

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

150 e Ft, felhalmozás 100 e Ft – előirányzatát 250 e Ft –tal megemeli az Oktatási és 

Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok 

megvalósítása címén. 

 

 (24)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 

239/2001. számú határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

 

(25)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Pitypang Óvoda részben önállóan 

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

előirányzatát 300 e Ft – tal megemeli az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 239/2001. számú 

határozatában megfogalmazott feladatok megvalósítása címén. 

20. § 

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

céltartalékon belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe rendelt pályázati önrész 

előirányzatát 80 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás 

előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 19. Óvoda részben 

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

– előirányzatát 80 e Ft-tal megemeli állatkerti programok finanszírozása címén. 
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21.§ 

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

céltartalékon belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörében levő DADA program 

előirányzatát 541,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás 

előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

 (2)A képviselő – testület az Erdélyi u. –i Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 26 e Ft –tal megemeli DADA program 

címén. 

 

(3)A képviselő- testület a Práter- Ének – Zene – Tagozatos Általános Iskola -önkormányzati 

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 92 e Ft –tal megemeli DADA program 

címén. 

 

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

önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 35 e Ft –tal megemeli 

DADA program címén. 

 

 (5)A képviselő – testület a Jókai Mór Általános Iskola és Gimnázium bevételi - 

önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 44,5 e Ft –tal megemeli 

DADA program címén. 

 

(6)A képviselő – testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás 

– és kiadási – dologi – előirányzatát 154 e Ft –tal megemeli DADA program címén. 

 

(7)A képviselő – testület a Vajda Péter Ének –Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

bevételi- önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 73 e Ft -tal 

megemeli DADA program címén. 

 

(8)A képviselő – testület a Németh László Angol –Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi –előirányzatát 117 e Ft –tal 

megemeli DADA program címén. 

22.§ 

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

céltartalékon belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörében lévő intézményvezetői 

jutalom előirányzatát 4.288 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi 

támogatás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

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

önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 180 e Ft , munkáltatót 

terhelőjárulékok 61,2 e Ft – előirányzatát 241,2 e Ft –tal megemeli az intézményvezető 

jutalmazása címén. 

 

(3)A képviselő – testület a Somogyi Béla u.-i Általános Iskola bevételi - önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 180 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 61,2 e 

Ft – előirányzatát 241,2 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 
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(4)A képviselő – testület az Erdélyi u.-i Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatás 

– és kiadási – személyi juttatás 180 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 61,2 e Ft – 

előirányzatát 241,2 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

(5)A képviselő-testület a Dugonics Általános Iskola és Gimnázium bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadás – személyi juttatás 180 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 61,2 e Ft 

– előirányzatát 241,2 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

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

személyi juttatás 180 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 61,2 e Ft – előirányzatát 241,2 e 

Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

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

kiadási – személyi juttatás 180 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 61,2 e Ft - 

előirányzatát 241,2 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati támogatás – és kiadási - 

személyi juttatás 180 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 61,2 e Ft – előirányzatát 241,2 e 

Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 130 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 44, 2 e 

Ft – előirányzatát 174,2 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén.  

 

 (10)A képviselő- testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 130 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 44, 2 e Ft – előirányzatát 174,2 e Ft –tal megemeli az intézményvezető 

jutalmazása címén. 

 

(11)A képviselő – testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 130 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 44, 2 e Ft – 

előirányzatát 174,2 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

(12)A képviselő – testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – 

és kiadási – személyi juttatás 130 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 44, 2 e Ft – 

előirányzatát 174,2 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

(13)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Szivárvány Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - 

személyi juttatás 130 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 44, 2 e Ft – előirányzatát 174,2 e 

Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

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

gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi 

juttatás 130 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 44, 2 e Ft – előirányzatát 174,2 e Ft –tal 

megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

(15)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Pitypang Óvoda részben önállóan 

gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - személyi juttatás 
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130 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 44, 2 e Ft – előirányzatát 174,2 e Ft –tal megemeli 

az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

(16)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Katica Óvoda –Bölcsőde részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás - és kiadási – 

személyi juttatás 130 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 44,2 e Ft - előirányzatát 174,2 e 

Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

(17)A képviselő – testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi –önkormányzati támogatás 

– és kiadási –személyi juttatás 100 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 34 e Ft – 

előirányzatát 134 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

 (18)A képviselő – testület a Vajda Péter Ének – Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási –személyi juttatás 100 e Ft , munkáltatót 

terhelő járulékok 34 e Ft – előirányzatát 134 e Ft –tal megemeli az intézményvezető 

jutalmazása címén. 

 

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

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási 

–személyi juttatás 100 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 34 e Ft - előirányzatát 134 e Ft 

–tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

(20)A képviselő – testület a TÁ-TI –KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 7-9 Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási –

személyi juttatás 100 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 34 eFt -előirányzatát 134 e Ft –

tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

(21)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 19. Óvoda 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási 

–személyi juttatás 100 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 34 e Ft -előirányzatát 134 e Ft 

–tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

(22)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Napsugár Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási -

személyi juttatás 100 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 34 e Ft -előirányzatát 134 e Ft –

tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

(23)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Óvoda részben 

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

juttatás 100 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 34 e Ft -előirányzatát 134 e Ft –tal 

megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

(24)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Százszorszép Óvoda részben 

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

juttatás 100 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 34 e Ft -előirányzatát 134 e Ft –tal 

megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

(25)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Somogyi Béla u.-i Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás - és kiadási –
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személyi juttatás 100 e Ft , munkáltatót terhelő járulékok 34 e Ft -előirányzatát 134 e Ft –

tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

23.§ 

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

céltartalékon belül a Közművelődési és Sport Bizottság hatáskörébe rendelt 

intézményvezető jutalom előirányzatát 415,4 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási intézményi támogatás – Hivatalhoz nem tartozó intézmény 241,2 e Ft, Hivatalhoz 

tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény 174,2 e Ft – előirányzatát ugyanezen 

összeggel megemeli. 

 

(2)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan 

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

130 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 44,2 e Ft – előirányzatát 174,2 e Ft –tal megemeli 

az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

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

– és kiadási – személyi juttatás 180 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 61,2 e Ft – 

előirányzatát 241,2 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

24.§ 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási – működési 

céltartalékon belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe rendelt pályázati önrész 

előirányzatát 7.258 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 805915 szakfeladat 

dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli a KÖZOKTATÁS 2001. és a 

FŐVÁROSI KÖZOKTATÁSFEJLESZTÉS KÖZALAPÍTVÁNYON elnyert pályázat 

önrésze címén, melynek felhasználása 2002. évben valósul meg. 

25.§ 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási – működési 

céltartalékon belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe rendelt pályázati önrész 

előirányzatát 524,6 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal kiadás 

805915 szakfeladat személyi juttatás 160 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 44,6 e Ft, dologi 

320 e Ft- előirányzatát 524,6 e Ft –tal megemeli az alternatív iskolai program kidolgozása 

címén. 

26.§ 

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

állami támogatás – és kiadási –működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 11.253 e Ft –tal 

megemeli közcélú foglalkoztatás 9.117 e Ft, gyermekvédelmi egyszeri támogatás 2.136 e Ft 

címén. 
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27.§ 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános 

működési tartalék előirányzatát 462 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Bókay u 56. sz. 

épület felújítási előirányzatát megemeli a felújítás miatt bérelt lakásbérleti díj és bonyolítása 

címén 2001. VII.1.-XII. 31-ig terjedő időszakra. 

28.§ 

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

működési tartalék előirányzatát 150 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az intézményi 

támogatás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

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

támogatás –és kiadási – felhalmozási – előirányzatát 150 e Ft –tal megemeli 1 db 

számítógép beszerzése címén. 

29.§ 

A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – működésre átadott pénzeszköz 

előirányzatát 246,2 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát, ugyanezen 

összeggel megemeli a kerületi civil szervezetek és a Budapesti Kereskedelmi Iparkamara 

együttesen szervezett karácsonyi ünnepség költségeinek hozzájárulása címén. 

30.§ 

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

általános tartalék előirányzatát 2.250 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás - 

intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2)A képviselő – testület a Tolnai Lajos u. – i Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás –és kiadási –felhalmozás – előirányzatát 250 e Ft –tal megemeli a 

központosított illetmény –számfejtési program alkalmazásához szükséges számítógép 

beszerzése címén. 

 

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

önkormányzati támogatás –és kiadási –felhalmozás – előirányzatát 250 e Ft –tal megemeli 

a központosított illetmény –számfejtési program alkalmazásához szükséges számítógép 

beszerzése címén. 

 

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

és kiadási –felhalmozás – előirányzatát 250 e Ft –tal megemeli a központosított illetmény 

–számfejtési program alkalmazásához szükséges számítógép beszerzése címén. 

 

 (5)A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – önkormányzati 

támogatás –és kiadási –felhalmozás – előirányzatát 250 e Ft –tal megemeli a 

központosított illetmény –számfejtési program alkalmazásához szükséges számítógép 

beszerzése címén. 
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(6)A képviselő – testület a Németh László Angol –Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

bevételi – önkormányzati támogatás –és kiadási –felhalmozás – előirányzatát 250 e Ft -tal 

megemeli a központosított illetmény – számfejtési program alkalmazásához szükséges 

számítógép beszerzése címén. 

 

 (7)A képviselő – testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás –és 

kiadási –felhalmozás – előirányzatát 250 e Ft –tal megemeli a központosított illetmény –

számfejtési program alkalmazásához szükséges számítógép beszerzése címén. 

 

 (8)A képviselő – testület a Somogyi Béla u. –i Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás –és kiadási –felhalmozás – előirányzatát 250 e Ft - tal megemeli a 

központosított illetmény –számfejtési program alkalmazásához szükséges számítógép 

beszerzése címén. 

 

(9)A képviselő – testület a Práter Ének –Zene Tagozatos Általános Iskola – önkormányzati 

támogatás –és kiadási –felhalmozás – előirányzatát 250 e Ft –tal megemeli a 

központosított illetmény –számfejtési program alkalmazásához szükséges számítógép 

beszerzése címén. 

 

(10)A képviselő – testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola bevételi – önkormányzati támogatás –és kiadási –felhalmozás – előirányzatát 250 e 

Ft –tal megemeli a központosított illetmény –számfejtési program alkalmazásához 

szükséges számítógép beszerzése címén. 

31.§ 

A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi, ezen belül a polgármesteri saját 

keret előirányzatát 10.000 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási 

előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli ivókút és szobor építése címén. 

32. § 

 (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi – és kiadási előirányzatát 430 e Ft –tal 

megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pályázaton elnyert pénzeszközei címén. 

 

(2)A képviselő – testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzati bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz - és kiadási –dologi – előirányzatát 430 e Ft –tal megemeli pályázatokon 

elnyert pénzeszközök címén. (16/2001 számú határozat) 

33.§ 

A képviselő – testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási személyi juttatás 

előirányzatát 40 e Ft –tal, dologi kiadási előirányzatát 260 e Ft –tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli a 23/2001. 

határozatban foglaltak alapján. 
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34. § 

(1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi – működésre átvett pénzeszköz és -

kiadási – előirányzatát 972 e Ft –tal megemeli a Roma Kisebbségi Önkormányzat 

közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

(2)A képviselő – testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz – és kiadási –személyi juttatás 720 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 252 e 

Ft – előirányzatát 972 e Ft –tal megemeli a közhasznúak foglalkoztatása címén. (25/2001 

sz. határozata) 

35.§ 

A képviselő – testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási – személyi juttatás 

előirányzatát 600 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát, ugyanezen 

összeggel megemeli a 23/2001. számú határozat alapján. 

36.§ 

A képviselő – testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát az 1. számú 

mellékletben részletezettek alapján módosítja. 

37.§ 

A képviselő – testület az Erdélyi u.-i Általános Iskola kiadási személyi juttatás, ezen belül a 

nyugdíjpénztár céljellegű előirányzatát 300 e Ft- tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli az épület rovarirtása címén. 

38.§ 

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

működési tartalék előirányzatát 11,4 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

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

kiadási – munkáltatót terhelő járulékok – előirányzatát 11,4 e Ft –tal megemeli az 

érettségi vizsgadíjak kifizetése címén. 

 

(3)A képviselő- testület a Vörösmarty Gimnázium kiadási személyi juttatásán belül a 

munkaruha juttatás, nyugdíjpénztár, étkezési hozzájárulás céljellegű előirányzatát 611 e Ft 

–tal csökkenti és a megbízási díj előirányzatát 561,6 e Ft –tal, a munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 49,4 e Ft –tal megemeli az érettségi vizsgadíjak kifizetése címén. 

 

(4)A képviselő – testület a Vörösmarty Gimnázium kiadási dologi, ezen belül a SZJA 

előirányzatát 79,2 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli az érettségi vizsgadíjak kifizetése címén. 
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39.§ 

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

céltartalék, ezen belül az Egészségügyi Bizottság hatáskörében lévő intézményvezetői 

jutalom előirányzatát 500 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi 

támogatás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2)A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás - és 

kiadási- személyi juttatás 373 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 127 e Ft - előirányzatát 

500 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

40.§ 

 (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 93.155 e Ft -tal 

megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete címén. 

 

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

87.155 e Ft, működési saját 5.000 e Ft, felhalmozási saját 1.000 e Ft -előirányzatát 

megemeli többletbevétele címén. 

 

(3)A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat kiadási – személyi juttatás 52.000 e Ft, 

munkaadókat terhelő járulékok 15.500 e Ft , dologi 19.655 e Ft, felhalmozás 6.000 e Ft - 

előirányzatát 93.155 e Ft –tal megemeli. 

 

(4)A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz 

előirányzatáról 200 e Ft –tot átcsoportosít a felhalmozási saját bevételi előirányzatára. 

 

(5)A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat kiadási személyi juttatás előirányzatát 

2000 eFt –tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 500 e Ft –tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a dologi kiadási előirányzatát 2.500 e Ft- tal megemeli a 

gyógytornászok vállalkozásban történő foglalkoztatása címén.  

 

(6)A képviselő –testület az Egészségügyi Szolgálat kiadási dologi előirányzatát 4.000 e Ft –tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát 4.000 e Ft –tal megemeli. 

41.§ 

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

céltartalékon belül a Szociális Bizottság hatáskörében lévő intézményvezetői jutalom 

előirányzatát 2.224,4 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi 

támogatás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

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

támogatás – és kiadási- személyi juttatás 310 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 105,4 e 

Ft – előirányzatát 415,4 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén.  

 

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

Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás- és 

kiadási – személyi juttatás 200 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 68 e Ft – előirányzatát 

268 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 
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(4)A képviselő - testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó 

Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – 

önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 370 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 125,8 e Ft – előirányzatát 495,8 e Ft –tal megemeli az intézményvezető 

jutalmazása címén. 

 

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

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 390 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 132,6 e 

Ft – előirányzatát 522,6 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

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

Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – 

és kiadási – személyi juttatás 390 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 132,6 e Ft – 

előirányzatát 522,6 Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

42.§ 

A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal, ezen belül a 921925 szakfeladat dologi 

előirányzatát 100 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz 

előirányzatát 100 e Ft –tal megemeli verseskötet megjelentetés támogatás címén. 

43.§ 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési 

céltartalék, ezen belül a Kulturális és Sportbizottság hatáskörében lévő kerületi sportolók 

támogatási előirányzatát 3000 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre 

átadott pénzeszközök előirányzatát a 924047 szakfeladaton, ugyanezen összeggel megemeli 

sportolók támogatása címén. 

44.§ 

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

céltartalék, ezen belül a Kulturális és Sport Bizottság hatáskörében lévő intézményvezető 

jutalom előirányzatát 482,6 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 921925 

szakfeladat dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli helytörténeti kiadványok 

megjelentetése címén.  

 

(2)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal 751153 szakfeladat dologi kiadási, ezen 

belül a polgármesteri saját keret előirányzatáról 600 e Ft –ot átcsoportosít a 921925 

szakfeladat dologi kiadási előirányzatára helytörténeti kiadványok megjelentetése címén. 

45.§ 

A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási – közműtérképek 

aktualizálása – előirányzatát 4500 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi 

előirányzatát, ugyanezzel az összeggel megemeli jogcímmódosítás nélkül 
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46.§ 

 (1)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási – RÉV VIII.RT 

bonyolítású lakáspótlás- előirányzatát 53.873 e Ft –tal csökkenti. 

 

 (2)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi – RÉV VIII. RT bonyolítás 

előirányzatát –telekértékesítés díjazása 11.030 eFt, helyiség és tetőtér értékesítés díjazása 

994 eFt , Kőris u. 29. bontás 2.750 e Ft, Futó u. 1. bontás 3.125 e Ft – 17.899 e Ft – tal 

megemeli. 

 

(3)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítás – RÉV VIII. RT 

bonyolításában – előirányzatát 35.974 e Ft –tal megemeli a Baross u. 36. fsz. 7. és Práter 

u. 20 /a. lakásainak pótlása címén. 

 

 (4)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási, 

felújítási tartalékon belül a rehabilitációs tartalék előirányzatát 18.800 e Ft –tal csökkenti. 

 

 (5)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi – RÉV VIII. RT bonyolítás, 

lakásértékesítés díjazás – előirányzatát 4.500 e Ft –tal megemeli. 

 

(6)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – RÉV VIII. RT bonyolítás – 

felhalmozási előirányzatát 14.300 e Ft –tal megemeli a Práter u. 30 ingatlan vásárlása 

címén. 

 

 (7)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási – Corvin –Szigony 

project előirányzatát 35.660 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát, 

ugyanezen összeggel megemeli. 

47.§. 

 (1)A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát megemeli 7.690 e 

Ft-tal a közszférában dolgozók 2001. évi egyszeri kereset-kiegészítése címen. 

 

(2).A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi – központosított állami támogatás 

7.690 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 723,1 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 245.8 e 

Ft – előirányzatát megemeli 968.9 e Ft-tal a közszférában dolgozók 2001. évi egyszeri 

kereset-kiegészítése címen. 

 

(3)A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási intézményi támogatás – a 

Polgármesteri Hivatalhoz nem tartozó intézmények 6.653,4 e Ft, Polgármesteri Hivatalhoz 

tartozó részben önállóan gazdálkodó Piac 67.7 e Ft – előirányzatát megemeli 6.721,1 e Ft-

tal a közszférában dolgozók 2001. évi egyszeri kereset-kiegészítése címen a 2. sz. 

mellékletben részletezettek alapján.  

 

(4)A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó Piac 

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadás – személyi juttatás 50,5 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok, 17.2 e Ft – előirányzatát megemeli 67,7 e Ft-tal a közszférában 

dolgozók 2001. évi egyszeri kereset-kiegészítése címen. 
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(5)A Képviselő-testület az intézmények bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási 

előirányzatát megemeli 6.653,4 e Ft-tal a 2. sz. mellékletben részletezett jogcímek alapján 

a közszférában dolgozók 2001. évi egyszeri kereset-kiegészítése címen. 

48.§ 

(1)A képviselő – testület és a Polgármesteri Hivatal kiadás – működési céltartalék –ezen belül 

az Oktatási Bizottság hatáskörében levő KJT továbbképzési és szociális segély 

előirányzatát 606,2 eFt –al csökkenti, és ezzel egyidejűleg az intézményi támogatás 

előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

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

kiadási – személyi juttatás előirányzatát 52 e Ft –al megemeli 4 fő továbbképzési 

támogatás címén. 

 

(3)A képviselő – testület a Németh László Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás ,- és kiadási – személyi juttatás előirányzatát 141,6 eFt –tal megemeli 6 fő 

továbbképzési támogatás címén. 

 

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

és kiadási – személyi juttatás előirányzatát 79 e Ft –tal megemeli 3 fő továbbképzési 

támogatás címén.  

 

(5)A képviselő – testület a Somogyi Béla utcai Általános Iskola, ezen belül a Józsefvárosi 

Pedagógiai Szolgáltató Központ részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - 

önkormányzati támogatás -, és kiadási – személyi juttatás előirányzatát 50 e Ft –tal 

megemeli, 1 fő továbbképzési támogatása címén. 

 

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

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási 

–személyi juttatás előirányzatát 20 e Ft-tal megemeli 1 fő szociális segély címén. 

 

(7)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási- személyi juttatás előirányzatát 48 e Ft –tal megemeli 2 fő továbbképzési 

támogatás címén. 

 

(8) A képviselő – testület a TÁ –TI – KA Óvoda, ezen belül a Csobánc u.-i részben önállóan 

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

előirányzatát 32 e Ft-tal megemeli 1 fő továbbképzési támogatás címén. 

 

(9)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvoda, ezen belül a Dankó utcai részben önállóan 

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

előirányzatát 12,8 e Ft –al megemeli 1 fő továbbképzési támogatása címén.  

 

(10)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvoda, ezen belül a Százados u.-i részben önállóan 

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

előirányzatát 20 e Ft –tal megemeli 1 fő szociális segélye címén. 
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(11)A képviselő – testület a Vajda Péter u.-i Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadás – személyi juttatás –előirányzatát megemeli 59 e Ft –tal 4 fő 

továbbképzési támogatása címén. 

 

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

önkormányzati támogatás – és kiadás – személyi juttatás- előirányzatát 20 e Ft –tal 

megemeli 1 fő szociális segélye címén. 

 

 (13)A képviselő – testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadás – személyi juttatás előirányzatát 20 e Ft –tal megemeli 1 fő szociális 

segélye címén. 

 

 (14)A képviselő – testület a Somogyi Béla u.-i. Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadás személyi juttatás- előirányzatát 20,8 e Ft -tal megemeli 2 fő 

továbbképzési támogatás címén. 

 

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

és kiadás- személyi juttatás 1 fő szociális segélye 20 e Ft , 1 fő továbbképzési támogatása 

11 e Ft – előirányzatát megemeli 31 e Ft –tal. 

49.§ 

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

céltartalék –ezen belül az Egészségügyi Bizottság hatáskörében lévő KJT továbbképzési 

és szociális segély előirányzatát 343 e Ft –tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg az 

intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

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

támogatás - , és kiadás – személyi juttatás előirányzatát 275 Ft – tal megemeli 18 fő 

szociális segélye címén, valamint 68 e Ft –tal 2 fő továbbképzési támogatása címén. 

50. § 

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

céltartalék –ezen belül Szociális Bizottság hatáskörében lévő KJT továbbképzési és 

szociális segély előirányzatát 399,5 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az intézményi 

támogatás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2)A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala , ezen belül a 

Családsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati 

támogatás – és kiadás – személyi juttatás előirányzatát 100 e Ft –tal megemeli 2 fő 

továbbképzési támogatása címén. 

 

(3)A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, ezen belül a 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadás - 

személyi juttatás – előirányzatát megemeli 199,5 e Ft –tal 5 fő továbbképzési támogatása, 

valamint 100 e Ft –tal 5 fő szociális segélye címén, összesen 299,5 e Ft-tal. 
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51.§ 

 (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát megemeli 3.957 

e Ft –tal a Vörösmarty Gimnázium többletbevétele címén. 

 

(2)A képviselő – testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi – működési saját 1.208 e Ft , 

működésre átvett pénzeszköz 1.449 e Ft , felhalmozásra átvett pénzeszközök 1.300 e Ft - 

és kiadás – személyi juttatások 716 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 243 e Ft , dologi 

kiadások 1.698 e Ft, felhalmozási kiadás 1.300 e Ft – előirányzatát megemeli. 

 

(3)A képviselő – testület a Vörösmarty Gimnázium kiadás – személyi juttatás előirányzatát 

1.760 e Ft –tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 801 e Ft –tal csökkeni és 

ezzel egyidejűleg a dologi kiadás előirányzatát 2.561 e Ft –tal megemeli a takarítói, 

valamint óraadói feladatok szolgáltatással történő kiváltása címén. 

52.§ 

 (1)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvoda, ezen belül a Szivárvány Napközi-otthonos 

részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi –önkormányzati támogatás- , és kiadás - 

személyi juttatás 4,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,6 e Ft – előirányzatot csökkenti 

6,4 e Ft –tal a kerületi munkaközösség-vezetői pótlék elvonása címen. 

 

 (2)A képviselő – testület a TÁ –TI – KA Óvoda, ezen belül a Baross u. 93 -111/b Napközi-

otthonos részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadás – személyi juttatás 4,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,6 eFt – előirányzatát 

csökkenti 6,4 e Ft-tal a kerületi munkaközösség-vezetői pótlék elvonása címén. 

 

(3)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvoda, ezen belül a PITYPANG Napközi-otthonos 

részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi- önkormányzati támogatás – és kiadás- 

személyi juttatás – 9,6 e Ft munkáltatót terhelő járulékok 3,2 e Ft – előirányzatát 12,8 e Ft 

–tal megemeli 2 fő óvodai kerületi munkaközösség-vezetői pótléka címén. 

53.§ 

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

1.656,1 e Ft –tal a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium többletbevétele 

címén. 

 

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

működésre átvett pénzeszköz 704,1 e Ft, működési saját bevétel 952 e Ft – és kiadási- 

személyi juttatás 40,4 e Ft, munkaadót terhelő járulék 13,7 e Ft, dologi 1.463 e Ft 

felhalmozási 139 e Ft – előirányzatát megemeli 1.656,1 e Ft –tal. 

 

(3)A képviselő – testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium kiadási- 

személyi juttatás előirányzatát 2.136 e Ft –tal, munkaadókat terhelő járulékok 

előirányzatát 839 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát 

2.975 e Ft –tal megemeli, szolgáltatással kiváltott feladatok finanszírozása címén. 

 

(4)A képviselő- testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium kiadás személyi 

juttatás előirányzatán belül a továbbképzési előirányzatot -146, 1 e Ft –tal csökkenti és 
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ezzel egyidejűleg a személyi juttatás előirányzatán belül a helyettesítési és személyi 

ösztönzés előirányzatát 109,1 e Ft –tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 37,0 

e Ft-tal megemeli pedagógus továbbképzés miatt. 

 

(5)A képviselő – testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium kiadási 

felhalmozási előirányzatát 382 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadás 

előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli a kötelező taneszköz előirányzatának 

átcsoportosítás címén. 

 

(6)A képviselő – testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium dologi kiadások 

előirányzatát 185 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadások 

előirányzatát 185 e Ft –tal megemeli orvosi szobák felszerelése címén. 

 

(7)A képviselő – testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium kiadás 

felhalmozási előirányzatát 233 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg, ugyanezen 

összeggel a felújítási kiadás előirányzatát megemeli gépek felújítása címén. 

54.§ 

 (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát megemeli 5.250 

e Ft –tal a Teleki téri Piac többletbevétele címén. 

 

(2)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Teleki téri Piac bevétel-működési saját- és kiadás- dologi- előirányzatát 5.250 e Ft –tal 

megemeli működési saját többletbevételének felhasználása címen. 

55.§ 

 (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát megemeli 843,6 

e Ft –tal a Németh László Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

(2)A képviselő – testület a Németh László Általános Iskola bevételi- felhalmozásra átvett 

pénzeszköz- és kiadási – felhalmozás- előirányzatát megemeli 128 e Ft –tal pályázaton 

elnyert pénzeszköz címén. 

 

(3)A képviselő – testület a Németh László Általános Iskola bevételi- működési saját- és 

kiadási- személyi juttatás 100 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 27,9 e Ft , dologi 587,7 e 

Ft – előirányzatát megemeli 715,6 e Ft –tal az intézmény bevételi többlete címén. 

 

(4)A képviselő–testület a Németh László Általános Iskola kiadás dologi előirányzatát 296,3 e 

Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ,ugyanezen 

összeggel megemeli nagyértékű-tárgyi eszköz beszerzése címén. 

56.§ 

 (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.101 e Ft -tal 

megemeli a Práter u.-i Általános Iskola bevételi többlete címén. 
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(2)A képviselő – testület a Práter u.-i Általános Iskola bevételi – működési saját – és kiadás – 

dologi – előirányzatát 905 e Ft –tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 

 

(3)A képviselő – testület a Práter u.-i Általános Iskola bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz- és kiadási- dologi – előirányzatát 150 e Ft –tal megemeli pályázaton elnyert 

pénzeszköz címén. 

 

(4)A képviselő – testület a Práter u.-i Általános Iskola bevételi – működési saját – és kiadási – 

felhalmozás – előirányzatát 46 e Ft –tal megemeli nagyértékű-tárgyi eszköz vásárlás 

kiegészítése címén. 

57.§ 

 (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.378 e Ft –tal 

megemeli a Somogyi Béla u.-i Általános Iskola bevételi többlete címén.  

 

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

pénzeszköz- és kiadás- dologi – előirányzatát 45 e Ft –tal megemeli pályázaton elnyert 

pénzeszköz címén. 

 

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

kiadási- dologi 916 e Ft , felhalmozás 417 e Ft – előirányzatát 1.333 e Ft –tal megemeli 

bevételi többlete címén. 

58.§ 

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

1.289,5 e Ft – tal a Pedagógiai Szolgáltató Központ bevételi többlete címén. 

 

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

Szoláltató Központ részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi- működési saját- és 

kiadás- dologi- előirányzatát megemeli 337,5 e Ft –tal az intézmény bevételi többlete 

címén. 

 

(3)A képviselő – testület a Somogyi Béla u.-i. Általános Iskolához tartozó Pedagógiai 

Szoláltató Központ részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi- működésre átvett 

pénzeszköz 502 Ft , felhalmozásra átvett pénzeszköz 450eFt – és kiadási – dologi 502 e 

Ft, felhalmozás 450 e Ft – előirányzatát 952 e Ft –tal megemeli pályázaton elnyert 

pénzeszköz címén. 

59.§ 

 (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát megemeli 1.261 

e Ft –tal a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó részben önállóan 

gazdálkodó intézmények bevételi többlete címen. 

 

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

önállóan gazdálkodó Családsegítő Szolgálat bevételi- működésre átvett pénzeszköz – és 
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kiadási – dologi- előirányzatát 200 e Ft –tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz 

címen. 

 

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

önállóan gazdálkodó Egyesített Bölcsődék bevételi – működési saját- és kiadási – dologi- 

előirányzatát 391 e Ft -tal megemeli bevételi többlete címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó Őszirózsa Gondozó Szolgálat kiadás dologi előirányzatát 781 e Ft –

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg kiadási felhalmozási előirányzatát, ugyanezen összeggel 

megemeli nagyértékű-tárgyi eszközök beszerzése címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó Gyermekjóléti Szolgálat kiadás személyi juttatás előirányzatát 500 e 

Ft –tal csökkeni és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel 

megemeli szolgáltatás vásárlása címén.  

 

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

önállóan gazdálkodó Gyermekjóléti Szolgálat kiadás felhalmozás előirányzatát 359 e Ft –

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel 

megemeli kisértékű-eszközök beszerzése címén. 

 

(7)A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó részben 

önállóan gazdálkodó Gyermekjóléti Szolgálat bevételi – működésre átvett pénzeszköz – 

kiadási – dologi –előirányzatát megemeli 370 e Ft –tal pályázaton elnyert pénzeszköz 

címén. 

 

(8)A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó részben 

önállóan gazdálkodó Gyermekjóléti Szolgálat bevételi- működésre átvett pénzeszköz – és 

kiadási –dologi előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz 

címén. 

 

(9)A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó részben 

önállóan gazdálkodó Gyermekjóléti Szolgálat kiadás személyi juttatás előirányzatát 490 e 

Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel 

megemeli vásárolt közszolgáltatás címén. 

 

(10)A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala kiadás személyi 

juttatás előirányzatát 350 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi 

előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli szolgáltatás címén. 

60.§ 

 (1) A képviselő – testület a Szociális Foglalkoztató kiadás felújítási előirányzatát 1.170 e Ft –

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel 

megemeli pályázati önrész átcsoportosítása címén. 

 

(2) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 5.680 e Ft –tal 

megemeli a Szociális Foglalkoztató dotáció és tartós betét bevételi többlete címén. 
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(3) A képviselő – testület a Szociális Foglalkoztató bevételi – működésre átvett pénzeszköz – 

és kiadási – személyi juttatás 2.747 e Ft , munkaadót terhelő járulék 933 e Ft – 

előirányzatát 3.680 e Ft –tal megemeli az intézmény dotáció bevételi többlete címén. 

 

(4) A képviselő – testület a Szociális Foglalkoztató bevétel –pénzforgalom nélküli- és kiadás 

–dologi – előirányzatát megemeli 2.000,0 e Ft –tal tartós betét átcsoportosítása címén. 

61.§ 

 (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.577 e Ft –tal 

megemeli a Tolnai L. u. -i Általános Iskola pályázaton elnyert pénzeszköze címen. 

 

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

pénzeszköz- és kiadási – dologi- előirányzatát 1.577 e Ft –tal megemeli pályázati 

pénzeszköz címén. 

62.§ 

(1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 121 e Ft- tal 

megemeli a Nevelési Tanácsadó pályázaton elnyert pénzeszköze címén. 

 

(2) A képviselő – testület a Tolnai L u. -i Általános Iskolához tartozó részben önállóan 

gazdálkodó Nevelési Tanácsadó bevételi – működésre átvett pénzeszköz- és kiadási – 

dologi- előirányzatát 121 e Ft –tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

63.§ 

 (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.825 e Ft –tal 

megemeli a Losonci téri Általános Iskola bevétel többlete címén. 

 

(2)A képviselő – testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – működési saját 2.867,5 e 

Ft, működésre átvett pénzeszköz 1.957,5 e Ft – és kiadás – személyi juttatás 1107,3 e Ft, 

munkaadót terhelő járulék 343,1 e Ft, dologi 3.374,6 e Ft – előirányzatát 4.825 e Ft –tal 

megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 

 

(3)A képviselő – testület a Losonci téri Általános Iskola kiadás felhalmozási előirányzatát 

112,9 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel, a kiadás dologi 

előirányzatát megemeli a kötelező kisértékű-taneszköz vásárlása címén. 

64.§ 

A képviselő – testület a Vajda Péter u.-i Általános Iskola kiadás személyi juttatás 

előirányzatát 570 e Ft –tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 161 e Ft –tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 700 e Ft –tal , felhalmozás előirányzatát 31 

,0 e Ft –tal megemeli az etnikai támogatás felhasználása címén. 
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65.§ 

 (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 964,9 e Ft –tal 

megemeli a Józsefvárosi Zeneiskola bevételi többlete címén. 

 

 (2)A képviselő – testület a Józsefvárosi Zeneiskola bevételi –működési saját 85 e Ft, 

működésre átvett pénzeszköz 879,9 e Ft – és kiadási – dologi 879,9 e Ft, felhalmozás 85 e 

Ft – előirányzatát 964, 9 e Ft –tal megemeli kották, hangszerek vásárlása címén. 

 

 (3)A képviselő – testület a Józsefvárosi Zeneiskola kiadás személyi juttatás előirányzatát 

157,2 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel 

megemeli a portási-állás szolgáltatással történő kiváltása címén. 

66.§ 

 (1) A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvoda kiadási munkaadót terhelő járulékok 

előirányzatát 33 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, 

ugyanezen összeggel megemeli szakmai anyag vásárlása címén, az etnikai előirányzaton 

belül. 

 

(2)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Tolnai L. u. -i 7-9 Óvoda kiadási személyi juttatás előirányzatát 120 e Ft –tal , munkaadót 

terhelő járulékok előirányzatát 41 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

felhalmozás előirányzatát 161 e Ft –tal megemeli nagyértékű-tárgyi eszközök vásárlása 

címén, az etnikai előirányzaton belül. 

 

 (3)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Tolnai L .u .-i. 19. Óvoda kiadási munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 64 e Ft –tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel 

megemeli szakmai anyag vásárlása címén, az etnikai előirányzaton belül. 

 

(4)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Csobánc .u-i Óvoda kiadás munkaadót terhelő járulék előirányzatát 67 e Ft –tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli 

szakmai anyag vásárlása címén, az etnikai előirányzaton belül. 

 

(5)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Dankó u. -i .u-i Óvoda kiadás munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 64 e Ft –tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel 

megemeli szakmai anyagvásárlása címen, az etnikai előirányzaton belül. 

 

(6)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó Szűz 

u.-i Óvoda kiadás munkaadót terhelő járulék előirányzatát 117 e Ft –tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli szakmai anyag 

vásárlása címén ,az etnikai előirányzaton belül. 

 

 (7)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Koszorú .u-i Óvoda kiadás munkaadót terhelő járulék előirányzatát 36 e Ft –tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli 

szakmai anyag vásárlása címén, az etnikai előirányzaton belül. 
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(8)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó Kun 

.u-i Óvoda kiadás munkaadót terhelő járulék előirányzatát 62 e Ft –tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli szakmai anyag 

vásárlása címén, az etnikai előirányzaton belül. 

 

(9)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Szigony .u-i Óvoda kiadási –személyi juttatás előirányzatát 10 e Ft-tal, munkaadót terhelő 

járulék előirányzatát 220 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi 

előirányzatát 230 e Ft –tal megemeli szakmai anyag beszerzése címén, az etnikai 

előirányzaton belül. 

 

(10)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Baross u. 93, -111/b Óvoda kiadás munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 133 e Ft –tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ,ugyanezen összeggel 

megemeli szakmai anyag vásárlása címén, az etnikai előirányzaton belül. 

 

(11)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Vajda Péter .u-i Óvoda Bölcsőde kiadás munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 24 e Ft 

–tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel 

megemeli szakmai anyag vásárlása címén, az etnikai előirányzaton belül. 

 

(12)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Bláthy Ottó .u-i Óvoda kiadás munkaadót terhelő járulék előirányzatát 80 e Ft –tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel 

megemeli szakmai anyag vásárlása címén, az etnikai előirányzaton belül. 

 

(13)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Százados .u-i Óvoda kiadás munkaadót terhelő járulék előirányzatát 41 e Ft –tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli 

szakmai anyag vásárlása címén, az etnikai előirányzaton belül. 

67.§ 

 (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 30 e Ft –tal 

megemeli a Bláthy Ottó u.-i Óvoda pályázaton elnyert pénzeszköze címén. 

 

(2)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Bláthy Ottó u.-i Óvoda bevételi – működésre átvett pénzeszköz –és kiadási-dologi- 

előirányzatát 30 e Ft –tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

68.§ 

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

Somogyi B. u. 9-15 u. -i Óvoda kiadás felhalmozás – eszközök beszerzése - előirányzatát 105 

e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatát, ugyanezen összeggel 

megemeli számítógép, berendezés felújítása címén. 
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69.§ 

A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó Baross 

u. 93, 111/b Óvoda kiadás felhalmozás – eszközbeszerzés - előirányzatát 12 e Ft –tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli 

szakmai anyag vásárlás címén. 

70.§ 

A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó Tolnai 

L .u. -i 7-9 Óvoda kiadás dologi előirányzatát 364 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás felhalmozási előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli nagyértékű-eszközök 

vásárlása címén, az etnikai előirányzaton belül. 

71.§ 

A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó Bláthy 

Ottó u.-i Óvoda kiadás felhalmozási – eszközök beszerzése - előirányzatát – 211 e Ft –tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli 

kisértékű-eszközök vásárlása címén. 

72.§ 

A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó Szigony 

u.-i. Óvoda kiadás felhalmozás – eszköz beszerzés – előirányzatát 192 e Ft –tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg, ugyanezen összeggel megemeli a kiadás dologi előirányzatát kisértékű-

eszközök vásárlása címén. 

73.§ 

 (1)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Napközi-otthonos Óvoda bevételi – ezen belül 

önkormányzati támogatás – és kiadás – dologi karbantartási – előirányzatát 500 e Ft –tal 

csökkenti a Koszorú u.-i. Óvoda karbantartása címén. 

 

(2)A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó 

Koszorú u.-i Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát 500 e Ft –tal megemeli épület karbantartása címén. 

74.§ 

A képviselő-testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó Baross u.- 

93, 111/b . Óvoda kiadás dologi előirányzatát 52 e Ft–tal csökkenti és ezzel egyidejűleg, 

ugyanezen összeggel megemeli a kiadás felhalmozás előirányzatát pályázaton elnyert 

pénzeszköz címén. 
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75. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz – és kiadási – dologi – útkarbantartás szakfeladat előirányzatát 500 e Ft-tal 

megemeli turisztikai látnivalók tábla elhelyezése címén. 

76. § 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 3.500 e Ft-tal 

megemeli a Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert 

pénzeszköz címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó Gyermekjóléti Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – felújítás – előirányzatát 3.500 e Ft-tal megemeli Gyermekek Átmeneti Otthona 

kialakítása céljából a Szentkirály u. 15. sz. alatti helyiség felújítása címén. 

77. § 

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

állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 464,5 e Ft-tal 

megemeli a szociális ágazat pótlékváltozása címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 346,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 117,9 

e Ft – előirányzatát 464,5 e Ft-tal megemeli pótlékváltozás címén. 

78. § 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási - polgármesteri saját kereten belül - 

dologi előirányzatát 730 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott 

pénzeszköz előirányzatát 650 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatát 80 e Ft-tal megemeli a 

tényleges felhasználás címen. 

79. § 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – személyi juttatás 24,3 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 8,2 e Ft – előirányzatát 32,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

– működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 32,5 e Ft-tal megemeli közszférában dolgozó 

egyszeri kereset-kiegészítése címén. 

80. § 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felújításra átadott pénzeszköz 

előirányzatáról 2.778 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási kölcsön visszafizetés előirányzatára a 

Fővárosi Önkormányzat részére visszatérítendő támogatás visszafizetése címén. 
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81. § 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatról 1.000 e Ft-ot 

átcsoportosít a felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatára a Tisztviselő-telepi SZEM 

pályázat címén. 

82. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz – és kiadási – általános működési tartalék – előirányzatát 488 e Ft-tal megemeli a 

Fővárosi Mikrohitel céltámogatási maradvány felosztása címén. 

83. § 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 67 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 

23 e Ft – előirányzatát 90 e Ft-tal megemeli a díszoklevél átadása címén. 

 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 240 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 

81,6 e Ft – előirányzatát 321,6 e Ft-tal megemeli a népszámlálás címén. 

 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát megemeli 

10.734 e Ft-tal: tartásdíj 4.034 e Ft, otthonteremtési támogatás 3.060 e Ft, 

mozgáskorlátozottak támogatása 3.640 e Ft címén. 

 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 2.175 e Ft-tal megemeli a SZAK 

2000 pályázatán elnyert pénzeszköz címén. 

84. § 

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

és kiadási – dologi előirányzatát 13.700 e Ft-tal megemeli biztosítékok címén. 

85. § 

 (1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – helyi adó, 

ezen belül az iparűzési adó előirányzatát 378.417 e Ft-tal megemeli bevételi többlet 

címén. 

 

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

saját, ezen belül a hátralékok behajtása előirányzatát 147.147 e Ft-tal törli. 

 

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

felújítási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát 204.790 e Ft-tal megemeli 

visszapótlási kötelezettség címén. 
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(4)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozási 

kölcsön visszafizetése, ezen belül a RÉV VIII. Rt alapításakor adott kölcsön 2001. évi 

törlesztési előirányzatát 5.000 e Ft-tal törli a Képviselő-testület 704/2001. (XII. 13.) 

számú határozatában a törlesztés teljesítését 2002. évre módosította.  

 

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

működési tartalék előirányzatát 21.480 e Ft-tal megemeli iparűzési adó bevételi 

többletéből. 

86. § 

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

átvett pénzeszköz, ezen belül a munkanélküliek jövedelempótló támogatás – előirányzatát 

23.180 e Ft-tal törli teljesülés elmaradás címén. 

 

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

átadott pénzeszköz – előirányzatát 15.995 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 

előirányzatát 7.185 e Ft-tal törli a munkanélküliek jövedelempótló támogatás elmaradása 

címén. 

87. § 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozási, felújítási tartalék – előirányzatát 10.747,8 eFt-

tal megemeli a Közbiztonsági Alapítvány visszaigényelt áfa befizetése címén. 

88. § 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozási és felújítási tartalékon belül a Parkoló Alap 

– előirányzatát 13.316 e Ft-tal megemeli parkoló megváltásra befizetett bevételi többlet 

címén. 

 

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

– és kiadási – működési céltartalékon belül a Faültetési Alap – előirányzatából 4.570 e Ft-

ot töröl bevételi elmaradás címen. 

 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – felújítás - előirányzatát 4.117,7 e Ft-tal megemeli 

rehabilitációra átvett pénzeszköz címén. 

89. § 

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

előirányzatát 7.558 e Ft-tal megemeli. 

 

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

juttatás - előirányzatát 1.780 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 604 e 

Ft-tal megemeli adójutalék címén.  
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(3)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási – működési 

céltartalék, ezen belül az adójutalék – előirányzatát 5.174 e Ft-tal megemeli adójutalék 

címén. 

90. § 

 (1)A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – felhalmozási, ezen belül RRT 

előirányzatát 3.600 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát, ugyan 

ezen összeggel megemeli. 

 

(2)A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási ingatlan vásárlás – Erdei 

iskola – előirányzatából 89.573 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási üzletrész vásárlás 

előirányzatára az Öreg Orgona KFT vásárlása címén. 

91. § 

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

Szociális Bizottság hatáskörében lévő pályázati önrész – előirányzatát 175 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg az intézményi támogatás előirányzatát, ugyanezen 

összeggel megemeli gyermekek átmeneti otthona terveztetési költsége címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó Gyermekjóléti Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – felújítás – előirányzatát megemeli 175 e Ft-tal a VIII. ker. Szentkirályi u. 15. I. 

em. alatti gyermekek átmeneti otthona terveztetési költsége címén. 

92.§ 

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

állami támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 6.459,6 e 

Ft-tal megemeli rendszeres szociális segély címén.  

 

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

állami támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 3.404,2 e 

Ft-tal törli az időskorúak támogatása előirányzat felhasználásának elmaradása címén.  

 

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

állami támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 41.932,9 e 

Ft-tal törli a kiegészítő családi pótlék támogatás előirányzat felhasználásának elmaradása 

címén. 

93. § 

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

állami támogatás – és kiadási – személyi juttatás, ezen belül jubileumi jutalom 294,6 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 100,2 e Ft – előirányzatát 394,8 e Ft-tal megemeli a KTV 

törvény változása címén. 
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(2)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – központosított 

állami támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 3.037,8 e 

Ft-tal megemeli a szociális segélyben részesülők egyszeri juttatása címén. 

94. § 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítás, ezen belül a lakóház-felújítás 

életveszély-elhárítás, 2002. évi felújítás előirányzatát 11.754,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási dologi, ezen belül a karbantartási előirányzatot ugyan ezen összeggel 

megemeli. 

95.§ 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi, ezen belül a kamat kiadás 

előirányzatából 15.000 e Ft - tot átcsoportosít a dologi szolgáltatási előirányzatára a 

hátralékok behajtása után fizetendő díjazás címén. 

96. § 

 (1)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felújítás, ezen belül a Baross u. -i 

111/b Óvoda előirányzatát csökkenti 800 e Ft –tal és ezzel egyidejűleg, ugyanezen 

összeggel megemeli a kiadási intézményi támogatás előirányzatát a Német u.- i Általános 

Iskola soron kívüli veszélytelenítése címén 

 

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

és kiadás – dologi épület karbantartási – előirányzatát megemeli 800 e Ft –tal soron kívüli 

veszélytelenítés címén. 

97.§ 

A képviselő testület a TÁ –TI -KA Óvoda, ezen belül a Vajda Péter u.- i részben önállóan 

gazdálkodó Óvoda – Bölcsőde kiadási személyi juttatás –közlekedési költség 138 e Ft , 

étkezési támogatás 123 e Ft, sajátos juttatás 364 e Ft – előirányzatát csökkenti 625 e Ft –tal és 

ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a kiadás dologi előirányzatát a bölcsődei 

főzőkonyha HACCP kötelező bevezetése címen. 

98.§ 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felújításra adott kölcsönök – társasházi 

felújítási visszatérítendő támogatás - előirányzatát 5.900 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás felújításra átadott pénzeszköz – társasházi felújítás vissza nem térítendő 

támogatás – előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli a Német u. 25. és a Baross u. 66-

68. épületek udvari burkolatának felújítása címén. 

99. § 

(1)Az 1-98 §- ban foglalt módosítással az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási 

előirányzata 15.792.967,8 e Ft-ról 16.166.926,7 e Ft-ra változik. Az intézmények és a 
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részletezve a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(2)A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A 2001. évi költségvetési beszámoló 

elkészítésénél a rendeletben foglalt előirányzat módosításokat figyelembe kell venni.  

 

 

Budapest, 2002. január 17.  

 

 

 

dr. Marosi György Csécsei Béla 
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