
 

1/2003. (I. 31.) számú rendelete 

a 2002. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról 

 

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

évi a költségvetésről szóló 2000. évi CXXXIII. tv. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

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 Önkormány-

zat 2002. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 2/2002. (II. 1.) rendeleté-

nek módosítását a következőkben alkotja meg: 

1.§ 

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

si tartalék előirányzatát 20.000 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefváros Fejlődéséért 

Egyesület támogatása címén. 

2.§ 

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

újítási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatából 5.000 e Ft –ot a zárolás alól felold és elő-

irányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti, ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirány-

zatát 5.000 e Ft –tal megemeli a Nagyfuvaros u. 26. sz. ingatlan 1/3 rész vásárlása címén. 

3.§ 

(1) A képviselő – testület a Somogyi Béla u.- i Általános Iskola kiadási személyi juttatá-

sán belül a céljellegű nyugdíjpénztár előirányzatát 93,4 e Ft –tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli beázás 

megszüntetése célból. 

 

(2) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.462,9 e Ft –

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

 

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

saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.462, 9 e Ft –tal megemeli. 

 

(4) A képviselő – testület a Somogyi Béla u. –i Általános Iskola kiadási személyi juttatá-

son belül az önkéntes nyugdíjpénztár céljellegű előirányzatát 642 e Ft –tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli  mo-

                                                 
 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 25/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018. 

OKTÓBER 12-TŐL 



 2 

sogatógép működtetésének költségei és rehabilitációs hozzájárulási befizetési kötele-

zettség címén. 

4.§ 

(1) A képviselő – testület az  Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.500 e Ft –

tal megemeli a Zeneiskola bevételi többletei címén. 

 

(2) A képviselő – testület a Zeneiskola bevételi – működési saját 2. 250 e Ft, működésre 

átvett pénzeszköz 250 e Ft – és kiadási – dologi 1.250 e Ft, felhalmozás 1.250 e Ft- 

előirányzatát 2.500 e Ft  - tal megemeli. 

5.§ 

(1) A képviselő – testület a Vörösmarty Gimnázium kiadási személyi juttatáson belül az 

Önkéntes Nyugdíjpénztár céljellegű előirányzatát 120 e Ft –tal csökkenti és ezzel egy-

idejűleg a dologi kiadások előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli főcsatorna 

tisztítás címén. 

 

(2) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.000 e Ft –

tal megemeli a Vörösmarty Mihály Gimnázium bevételi többlete címén. 

 

(3) A képviselő – testület a Vörösmarty Mihály Gimnázium bevételi – működési saját- és 

kiadási – dologi – előirányzatát  1.000 e Ft –tal megemeli. 

 

(4) A képviselő – testület a Vörösmarty Mihály Gimnázium kiadási személyi juttatás elő-

irányzatát 757 e Ft –tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 243 e Ft –tal csök-

kenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 1.000 e Ft –tal megemeli taka-

rítói üres álláshelyek szolgáltatással történő kiváltása címén. 

6.§ 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1. 337,4 e Ft 

–tal megemeli a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevé-

teli többlete címén. 

 

(2) A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Is-

kola bevételi – működési saját 797 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 540,4 e Ft - és 

kiadási – személyi juttatás 191,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 49,9 e Ft, dologi 

1.096,1 e Ft – előirányzatát 1.337,4 e Ft –tal megemeli. 

 

(3) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 402,2 e Ft –

tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 172,4 e Ft –tal csök-

kenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli. 
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(5) A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Is-

kola bevételi – önkormányzati támogatás 172,4 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 

402, 2 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 408 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

166,6 e Ft – előirányzatát 574,6 e Ft –tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása cí-

mén. 

7.§ 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.690 e Ft –

tal megemeli a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

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

bevételi – működésre átvett pénzeszköz 650 e Ft, működési saját 1.480 e Ft, felhalmo-

zásra átvett pénzeszköz 560 e Ft - és kiadási - dologi 2.058 e Ft, felhalmozás 632 e Ft 

– előirányzatát 2.690 e Ft –tal megemeli. 

8.§ 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.615,4 e Ft –

tal megemeli a Jókai Mór Általános Iskola pályázati pénzeszközökből elnyert bevételi 

többlete címén. 

 

(2) A képviselő – testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – működésre átvett pénz-

eszköz 490,4 e Ft felhalmozásra átvett pénzeszköz 1.125,0 e Ft – és kiadási  

 - dologi 490,4 e Ft felhalmozás 1.125,0 e Ft – előirányzatát 1.615,4 e Ft – tal meg-

emeli. 

9.§ 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 750 e Ft –tal 

megemeli a Nevelési Tanácsadó pályázaton elnyert bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő – testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi -felhalmozásra átvett –   kiadási  

– felhalmozás -  előirányzatát 750 e Ft –tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz 

címén. 

10.§ 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.140 e Ft –

tal megemeli a Tolnai Lajos Általános Iskola pályázaton elnyert bevételi többlete cí-

mén. 

 

(2) A képviselő – testület a Tolnai Lajos Általános Iskola bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz 952,5 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 187,5 e Ft – és kiadási  

– személyi juttatás 241,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 96,3 e Ft, dologi 614,4 

e Ft, felhalmozás 187,5 e Ft – előirányzatát 1.140 e Ft –tal megemeli. 
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(3)  A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési 

céltartalék, ezen belül a magyarkúti üdültetésben résztvevő pedagógusok díjazása elő-

irányzatát 109 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

(4) A képviselő – testület a Tolnai Lajos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támo-

gatás - és kiadási – személyi juttatás 83,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

 25,8 e Ft – előirányzatát 109, 0 e Ft –tal megemeli a magyarkúti üdültetésben résztve-

vő pedagógusok díjazása címén. 

11.§ 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.317,5 e Ft –

tal megemeli a Losonci téri Általános Iskola pályázatokon nyert bevételi többlete cí-

mén. 

 

(2) A képviselő – testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz 380,0 e Ft, felhalmozásra átvett 937,5  e Ft – és kiadási – dologi   

380,0 e Ft, felhalmozás 937,5 e Ft  - előirányzatát 1.317,5 e Ft –tal megemeli pályáza-

tokon elnyert pénzeszközök címén. 

 

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

céltartalékon belül a magyarkúti üdültetésben résztvevő pedagógusok díjazása elő-

irányzatát 301,9 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támoga-

tás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

gatás - és kiadási – személyi juttatás 234,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

 67,9 e Ft – előirányzatát 301,9 e Ft –tal megemeli a magyarkúti üdültetésben résztve-

vő pedagógusok díjazása címén. 

12.§ 

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

céltartalék, ezen belül a magyarkúti üdültetésben résztvevő pedagógusok díjazása elő-

irányzatát 100 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.  

 

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

Iskola bevételi – önkormányzati támogatás -és kiadási – személyi juttatás 78,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 22,0 e Ft - előirányzatát 100 e Ft –tal megemeli a 

magyarkúti üdültetésben résztvevő pedagógusok díjazása címén. 

13.§ 

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

mélyi juttatás ezen belül a bérgazdálkodás előirányzatát 1.883,5 e Ft –tal, egyéb sze-

mélyi juttatás előirányzatát 250,2 e Ft –tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 

602,8 e Ft –tal, dologi kiadások előirányzatát 732,5 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyide-
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jűleg  a felhalmozási előirányzatát 3.469 e Ft –tal megemeli az előterjesztés 13/a. pont-

jában részletezettek alapján. 

 

(2) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.702,5 e Ft –

tal megemeli a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium pályázatokon elnyert 

bevételi többlete címén. 

 

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

– működésre átvett pénzeszköz 390,0 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz  

1.312,5 e Ft – és kiadási – dologi 390,0 e Ft, felhalmozás 1.312,5 e Ft – előirányzatát 

1.702,5 e Ft –tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszközök címén. 

 

(4) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.126 e Ft –

tal megemeli a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium bevételi többlete cí-

mén. 

 

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

– működési saját – és kiadási – dologi 2.071 e Ft, felhalmozás 55 e Ft – előirányzatát 

2.126 e Ft –tal megemeli. 

 

(6) A képviselő – testület a Dugonics András Általános és Gimnázium kiadási személyi 

juttatáson belül az önkéntes nyugdíjpénztár céljellegű előirányzatát 160 e Ft –tal csök-

kenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel meg-

emeli vihar okozta károk elhárításának költsége címén. 

14.§ 

(1) A képviselő – testület a Szociális Foglalkoztató kiadási dologi előirányzatát  

1.702,2 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújítás előirányzatát  

1.230,1 e Ft – tal, a felhalmozás előirányzatát 472,1 e Ft –tal megemeli tetőfelújítás és 

tárgyi eszközök beszerzése címén. 

 

(2) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 8.547 e Ft –

tal megemeli a Szociális Foglalkoztató dotáció bevételi többlete címén. 

 

(3) A képviselő – testület a Szociális Foglalkoztató bevételi – működésre átvett pénzesz-

köz – és kiadási – személyi juttatás 6.475 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2.072 e 

Ft –előirányzatát 8.547 e Ft –tal megemeli dotáció bevételi többlet címén. 

15.§ 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 48.000 e Ft –

tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete címén. 

 

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

köz 45.300 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 2.700 e Ft – és kiadási  

- személyi juttatások 22.000 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.000 e Ft, dologi 

22.300 e Ft, felhalmozás 2.700 e Ft- előirányzatát 48.000 e Ft-tal megemeli OEP tá-

mogatás és pályázati pénzeszközök bevételi többlete címén. 
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(3) A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi működési saját előirányzatát 

2.000 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli. 

 

(4) A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat kiadási dologi előirányzatát 22.300 e 

Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeg-

gel megemeli. 

16.§ 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.618 e Ft –

tal megemeli. 

 

(2) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi - működési saját - és 

kiadási – dologi – előirányzatát 2.618 e Ft –tal megemeli. 

 

(3) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 870 e Ft –tal 

megemeli a közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 373 e Ft –tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeg-

gel megemeli. 

 

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

pénzeszközök 870 e Ft, önkormányzati támogatás 373 e Ft – és kiadási – személyi jut-

tatás 884 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 359 e Ft – előirányzatát 1.243 e Ft –tal 

megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

általános tartalék előirányzatát 1.378 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.378 e Ft –tal céljelleggel megemeli 

csőtörés és gáz üzemzavar helyreállítási költsége címén. 

 

(8) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.000 e Ft –

tal törli. 

 

(9) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – működési saját – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 4.000 e Ft –tal törli az intézmény bevételi kiesése cí-

mén. 

  

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

általános tartalék előirányzatát 4.000 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 
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(11) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 4.000 e Ft –tal megemeli. 

17.§ 

(1) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvoda kiadási egyéb személyi juttatáson belül a 

nyugdíjpénztár (68 e Ft) és a betegszabadság (142 e Ft) előirányzatát 210 e Ft –tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel meg-

emeli központi illetményszámfejtés munkaügyi és információs rendszer működtetésé-

hez szükséges számítógép beszerzése címén. 

 

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

működési tartalék előirányzatát 1.923,1 e Ft –tal csökkenti  és ezzel egyidejűleg a ki-

adási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

kiadási – felújítás – előirányzatát 1.923,1 e Ft –tal céljelleggel  megemeli az intézmény 

melegvízellátását biztosító rendszer felújítása címén. 

 

(4) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 18,9 e Ft –tal 

megemeli a Százszorszép Óvoda bevételi többlete címén. 

 

(5) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép ( Szűz u.) Óvoda 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját és kiadási – dologi 

– előirányzatát 18,9 e Ft –tal megemeli. 

 

(6) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 375 e Ft –tal 

megemeli a Tolnai Lajos u. 7-9 Óvoda pályázaton elnyert bevételi többlete címén. 

 

(7) A képviselő – testület a TÁ-TI –KA Óvodához tartozó Tolnai L. u. 7-9 részben önál-

lóan gazdálkodó intézmény bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – 

felhalmozás – előirányzatát 375 e Ft –tal megemeli a pedagógusok számítógép beszer-

zése címén. 

 

(8) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 223,2 e Ft –

tal megemeli az Óvodák pályázaton elnyert pénzeszköz bevételi többlete címén. 

 

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

da –Bölcsőde részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 140 e Ft –tal megemeli. 

 

(10) A képviselő – testület a TÁ – TI - KA Óvodához  tartozó Somogyi u. -i  Óvoda rész-

ben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz –és ki-

adási – személyi juttatás – előirányzatát 13,2 e Ft –tal megemeli. 

 

(11) A képviselő – testület a TÁ – T I- KA  Óvodához tartozó Csobánc u.-i Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási 

– dologi – előirányzatát 70 e Ft-tal megemeli. 
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(12) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.123,9 e Ft –

tal megemeli. 

 

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

gazdálkodó Óvoda bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 49,8 

e Ft –tal megemeli. 

 

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

an gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányza-

tát 25,4 e Ft –tal megemeli. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – elő-

irányzatát 1.048,7 e Ft –tal megemeli. 

 

(16) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  211 e Ft –tal 

megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 88,5 e Ft –tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeg-

gel megemeli. 

 

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

önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – működésre átvett pénzeszköz 63 e Ft, önkor-

mányzati támogatás 25 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 62 e Ft , munkáltatót terhe-

lő járulékok 26 e Ft  - előirányzatát 88 e Ft – tal megemeli közhasznúak foglalkoztatá-

sa címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz 148 e Ft , ön-

kormányzati támogatás 63,5 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 150 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 61,5 e Ft – előirányzatát 211,5 e Ft –tal megemeli közhasznúak fog-

lalkoztatása címén. 

 

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

kiadási – dologi – előirányzatát 8.000 e Ft –tal csökkenti intézményi karbantartások 

címén. 

 

(21) A képviselő – testület a TÁ –TI –KA Óvodához tartozó Tolnai L. u. 19. számú részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási 

 – dologi – előirányzatát 700 e Ft –tal megemeli karbantartás címén. 

 

(22) A képviselő – testület a TÁ –TI – KA Óvodához tartozó Tolnai L. u. 19. számú rész-

ben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi  előirányzatát 184,3 e Ft –tal csök-

kenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megeme-

li tárgyi eszközök vásárlása címén. 

 

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

állóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási 
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 – dologi – előirányzatát 3.750 e Ft – tal megemeli karbantartás címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 17 e Ft –tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli tárgyi 

eszközök beszerzése címén. 

 

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

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

irányzatát 1.350 e Ft – tal megemeli karbantartás címén. 

 

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

gazdálkodó intézmény kiadási – dologi előirányzatát 150 e Ft –tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli tárgyi eszkö-

zök beszerzése címén. 

 

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

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

irányzatát 200 e Ft –tal megemeli karbantartás címén. 

 

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

an gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási  

– dologi – előirányzatát 550 e Ft –tal megemeli karbantartás címén. 

 

(29) A képviselő – testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai L.u. 7-9. számú rész-

ben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás - és   

 kiadási – dologi – előirányzatát 450 e Ft –tal megemeli karbantartás címén. 

 

(30) A képviselő – testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai L.u. 7-9. számú rész-

ben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási – dologi – előirányzatát 300 e Ft –tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a tárgyi eszközök beszerzése címén. 

 

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

an gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási  

– dologi – előirányzatát 1.000 e Ft –tal megemeli karbantartás címén. 

 

(32) A képviselő  - testület a TÁ – TI - KA Óvodához tartozó Szigony u.-i. részben önálló-

an gazdálkodó intézmény kiadási – dologi – előirányzatát 17 e Ft –tal csökkenti és ez-

zel egyidejűleg ugyan ezen összeggel a felhalmozási előirányzatát megemeli tárgyi 

eszközök beszerzése címén. 

 

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

Óvoda – Bölcsőde részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányza-

tát 86,3  e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli tárgyi eszközök beszerzése címén. 
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18.§ 

(1) A képviselő -testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.033,9 e Ft –

tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

  

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatás előirányzatát 443, 1 e Ft –tal csök-

kenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli. 

 

(3) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal bevételi –működésre 

átvett pénzeszköz 435, 9 e Ft, önkormányzati támogatás 186,8 e Ft – és kiadási  

– személyi juttatás 441,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 181,3 e Ft – előirányzatát 

622,7 e Ft –tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

zsa  Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  

– működésre átvett pénzeszköz  339,9 e Ft, önkormányzati támogatás 145,6 e Ft – és 

kiadási – személyi juttatás 345,9 e Ft munkáltatót terhelő járulékok 139,6 e Ft – elő-

irányzatát 485,5 e Ft –tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

segítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz 258,1 e Ft önkormányzati támogatás 110,7 e Ft – és kiadási 

 – személyi juttatás 263 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 105,8 e Ft – előirányzatát 

368,8 e Ft –tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

(6) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.022 e Ft –

tal megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi többlete címén. 

 

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

zsa Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  

– működési saját 362 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 1.660 e Ft – és kiadási  

– dologi 1.922 e Ft, felhalmozás 100 e Ft – előirányzatát 2.022 e Ft –tal megemeli. 

 

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

mekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre át-

vett pénzeszköz 200 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 2.000 e Ft – és kiadási 

 – dologi – 200 e Ft, felhalmozási 2.000 e Ft - előirányzatát 2.200 e Ft –tal megemeli. 

 

(9) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.200 e Ft –

tal megemeli a Gyermekjóléti Szolgálat pályázaton elnyert pénzeszköz bevételi többle-

te címén. 

 

(10) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyer-

mekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási – dologi – elő-

irányzatát 2.266 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg  a felújítási előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli a Gyermekek Átmeneti Otthona kialakításának több-

letköltsége címen. 
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19.§ 

(1) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítási előirányzatán belül a 

Vörösmarty Gimnázium veszélytelenítés előirányzatát 312,5 e Ft –tal csökkenti és ez-

zel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel és jogcímmel 

megemeli. 

 

(2) A képviselő – testület a Polgármester Hivatal kiadási közművelődési szakfeladat ki-

adási dologi előirányzatát 1.100 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási – 

működésre átadott pénzeszköz 800 e Ft, felhalmozás 300 e Ft – előirányzatát 1.100 

e Ft –tal megemeli könyvkiadás támogatása és 2 db festmény vásárlása címén. 

 

(3) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítási előirányzatán belül a 

Tolnai Általános Iskola felújítási  előirányzatát 1.005,4 e Ft –tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel és jogcímmel megemeli. 

 

(4) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal ezen belül a polgármesteri saját elő-

irányzat dologi előirányzatát 500 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felújításra 

átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Gyermekek Üdül-

tetéséért KHT felújítási támogatása címén. 

20.§ 

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

általános tartalék előirányzatát 1.071 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisfalu KFT megbízásból vég-

zendő vízóra felszerelés címén. 

 

21.§ 

 

(1) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT megbízásából végzett 111-

114 . tömb feladatok felhalmozási előirányzatát 66.977,5 e Ft –tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a dologi kiadási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli bérleti jog-

viszony megváltása címén. 

 

(2) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT megbízásból végzett 144. 

tömb feladatok kiadási felhalmozási előirányzatát 1.690,9 e Ft –tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a felújítási kiadások előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli lakás 

felújítás címén. 

 

(3) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT megbízásból végzett Straté-

giai Alap pályázat önrész kiadási felhalmozás előirányzatát 44.450 e Ft-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a dologi kiadási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

bérleti jogviszony megváltása címén. 

 

(4) A képviselő – testület  a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT megbízásából végzett Ba-

ross u. 38. lakóépület kiadási felújítás előirányzatát  3.840 e Ft – tal csökkenti és ezzel 
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egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli bérleti jog-

viszony megváltása címén. 

 

(5) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT megbízásból végzett Vajda-

hunyad u. 35. kiadási dologi előirányzatát 3.990 e Ft –tal, a Hock J. u. 13. kiadási do-

logi előirányzatát 3.000 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási elő-

irányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

22.§ 

 

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

sított állami támogatás előirányzatát 10.253,9 e Ft –tal törli. 

 

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

átadott pénzeszköz előirányzatát 15.442,9 e Ft –tal megemeli közcélú foglalkoztatás 

címén. 

 

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

átadott pénzeszköz előirányzatát 218,4 e Ft –tal megemeli egyszeri gyermekvédelmi 

támogatás címén. 

 

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

juttatás 8.728,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2.793,3 e Ft előirányzatát 11.521,9 

e Ft –tal megemeli a köztisztviselők 2001 július 1.-i bérfejlesztés 2002. évi hatása cí-

mén. 

 

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

céltartalék előirányzatát 330,9 e Ft – tal megemeli az újonnan alakult kisebbségi ön-

kormányzatok 2002. évi központosított állami támogatása címén. 

 

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

átadott pénzeszköz előirányzatát 43,6  e Ft –tal megemeli személyes szabadságkorlá-

tozottak támogatása címén. 

 

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

átadott pénzeszköz előirányzatát 2.649,1 e Ft –tal megemeli kiegészítő családi pótlék 

címen. 

 

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

átadott pénzeszköz előirányzatát 3.183,5 e Ft –tal törli időskorúak támogatásának 

csökkentése címén. 

 

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

átadott pénzeszköz előirányzatát 37.277,2 e Ft –al törli rendszeres szociális segélyezé-

sek csökkentése címén. 

 

(10) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésre átvett 

pénzeszköz előirányzatát  3.980,8 e Ft –tal csökkenti, felújításra átvett pénzeszköz elő-



 13 

irányzatát 42.467, 1 e Ft –tal, felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát 57.904,7 e 

Ft –tal összesen 96.391,0 e Ft –tal megemeli. 

 

(11) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi elő-

irányzatát 226,8 e Ft –tal megemeli választási kiadásokra teljesített átvett pénzeszköz 

címén. 

 

(12) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítás  

– Baross u. 38., Práter u. 14. lakóépület felújítása RÉV 8 RT bonyolításában – elő-

irányzatát 42.467,1 e Ft –tal megemeli rehabilitációs pályázati pénzeszköz címén. 

 

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

zási – Vajdahunyad u . 37. sz. lakóépület és út –közmű rekonstrukció RÉV 8 RT bo-

nyolításában – előirányzatát 18.992,7 e Ft –tal megemeli a Stratégiai Alap pályázati 

pénzeszköz címén. 

 

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

általános tartalék előirányzatát 3.778,6 e Ft –tal megemeli víz - csatorna céltámogatás 

maradványa címén érkezett bevételi többlettel. 

 

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

zási és felújítási tartalékon belül a Parkoló Alap előirányzatát 38.912 e Ft –al megeme-

li a Parkoló Alap befizetési többlet címén. 

 

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

átadott pénzeszköz előirányzatát 9.764,1 e Ft –tal törli a munkanélküliek jövedelem-

pótló támogatásban részesülők számának csökkenése címén. 

 

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

átadott pénzeszköz előirányzatát 1.622,5 e Ft –tal megemeli tartásdíj és otthonteremté-

si támogatás címén. 

 

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

juttatás - előirányzatát 140,0 eFt-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 15,4 

eFt-tal megemeli díszoklevél átadása címén. 

 

(19) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi adók elő-

irányzatát 526.594,9 eFt-al megemeli iparűzési adó és bírság bevételi többlet címén. 

 

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

átvett pénzeszköz - előirányzatát 7.367 eFt-tal törli idegenforgalmi adó bevételi kiesés 

címén. 

 

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

- felhalmozási kölcsön visszafizetés - előirányzatát 10.000 eFt-tal törli a RÉV 8 Rt tagi 

kölcsön visszafizetés elmaradása címén. 

 

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

felújítási tartalékon belül a lakásalap  előirányzatát 203.281,4 eFt-tal, a Parkoló Alap 
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előirányzatát 105.865,3 eFt-tal megemeli tárgyévben teljesítendő visszapótlási kötele-

zettség rendezése címén. 

 

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

általános tartalék - előirányzatát 154.069,2 eFt-tal megemeli az iparűzési adó bevételi 

többletből. 

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

saját előirányzatát 10.000 eFt-tal törli környezetvédelmi szolgáltatási bevétel elmara-

dása címén.  

 

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

saját  előirányzatát 11.869 eFt-tal törli parkolási díjbevétel elmaradása címén. 

 

(26) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási  dologi  elő-

irányzatát 24.143 eFt-tal megemeli parkolási szolgáltatás címén. 

 

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

– építményadó – és kiadási – működési céltartalék adójutalék – előirányzatát 7.143,3 

eFt-tal megemeli építményadó bevételi többlet címén. 

 

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

saját – és kiadási – személyi juttatás 1.042,1 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 333,5 

eFt – előirányzatát 1.375,6 eFt-tal megemeli okmánybélyeg árusítás jutaléka címén. 

 

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

saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 14.100 eFt-tal megemeli biztosíték címén. 

 

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

önkormányzati saját – és kiadási – felújítás 12.500 eFt, felhalmozási, felújítási tartalék 

13.300 eFt – előirányzatát 25.800 eFt-tal megemeli a Jázmin u.-i iskolaépület bérle-

ménye címén. 

 

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

saját - és kiadási – működési céltartalék – előirányzatát 100.000 eFt-tal megemeli a 

Polláck Mihály téri mélygrázs építés elmaradása címen teljesített bankgarancia lehívás 

címén. 

 

(32) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – dologi – előirányzatát 3.300 

eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási  működésre átadott pénzeszköz elő-

irányzatát  1.300 eFt-tal, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 2.000 eFt-tal 

megemeli a polgármesteri saját kereten belül. 

 

(33) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási  felhalmozásra átadott pénzeszköz  

előirányzatát 75.258,2 eFt-tal csökkenti a lakáselidegenítési bevétel 50%-os átadás 

maradványa címén. 

 

(34) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási  felújítás, ezen belül a Bókay u. 

56. lakóépület felújítási  előirányzatát 10.000 eFt-tal, a lakásalap előirányzatát 

65.258,2 eFt-tal megemeli. 
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(35) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – közművelődési szakfeladaton 

belül a dologi kiadási előirányzatot 200 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a műkö-

désre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli könyvkiadás 

támogatás formájában történő megvalósulás címén. 

23.§ 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.000 e Ft –

tal megemeli a Roma Szolgálat pályázaton elnyert pénzeszköz bevételi többlet címén. 

 

(2) A képviselő – testület a Roma Szolgálat bevételi –működésre átvett pénzeszköz – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 1.000 e Ft –tal megemeli iskola előmeneteli program 

pályázat címén. 

24. § 

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

céltartalék – előirányzatát 1.228,4 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás – in-

tézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a közalkalmazottak 

bérfejlesztés miatti túlóra többlet címén. 

 

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

kiadási – személyi juttatás 453,7 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 145,2 eFt – elő-

irányzatát 598,9 eFt-tal megemeli a közalkalmazottak bérfejlesztés miatti túlóra, ügye-

leti díj stb különbözet címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Práter Ének-zene tagozatos Általános Iskola  bevételi – önkor-

mányzati támogatás és kiadási – személyi juttatás 72,4 eFt, munkáltatót terhelő járulé-

kok 23,2 eFt – előirányzatát 95,6-tal megemeli a közalkalmazottak bérfejlesztés miatti 

túlóra, ügyeleti díj stb különbözet címén. 

 

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

tás és kiadási – személyi juttatás 81,6 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 27,1 eFt – 

előirányzatát 108,7 eFt-tal megemeli a közalkalmazottak bérfejlesztés miatti túlóra, 

ügyeleti díj stb különbözet címén. 

 

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

támogatás és kiadási – személyi juttatás 161,8 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 51,8 

eFt – előirányzatát 213,6 eFt-tal megemeli a közalkalmazottak bérfejlesztés miatti túl-

óra, ügyeleti díj stb különbözet címén. 

 

(6) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai L. u. 7-9. részben önállóan 

gazdálkodó óvoda bevételi – önkormányzati támogatás és kiadási – személyi juttatás 

13 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 4 eFt – előirányzatát 17 eFt-tal megemeli a köz-

alkalmazottak bérfejlesztés miatti túlóra, ügyeleti díj stb különbözet címén. 

 

(7) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 19. részben önál-

lóan gazdálkodó óvoda bevételi – önkormányzati támogatás és kiadási – személyi jut-
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tatás 15,7 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 5 eFt – előirányzatát 20,7 eFt-tal meg-

emeli a közalkalmazottak bérfejlesztés miatti túlóra, ügyeleti díj stb különbözet címén. 

 

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

gazdálkodó óvoda bevételi – önkormányzati támogatás és kiadási – személyi juttatás 

33,3 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 10,6 eFt – előirányzatát 43,9 eFt-tal megemeli 

a közalkalmazottak bérfejlesztés miatti túlóra, ügyeleti díj stb különbözet címén. 

 

(9) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény  be-

vételi – önkormányzati támogatás és kiadási – személyi juttatás 9,9 eFt, munkáltatót 

terhelő járulékok 3,2 eFt – előirányzatát 13,1 eFt-tal megemeli a közalkalmazottak 

bérfejlesztés miatti túlóra, ügyeleti díj stb különbözet címén. 

 

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

gazdálkodó óvoda bevételi – önkormányzati támogatás és kiadási – személyi juttatás 

3,2 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 1,0 eFt – előirányzatát 4,2 eFt-tal megemeli a 

közalkalmazottak bérfejlesztés miatti túlóra, ügyeleti díj stb különbözet címén. 

 

(11) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Baross u.-i részben önállóan gaz-

dálkodó óvoda bevételi – önkormányzati támogatás és kiadási – személyi juttatás 52,9 

eFt, munkáltatót terhelő járulékok 16,9 eFt – előirányzatát 69,8 eFt-tal megemeli a 

közalkalmazottak bérfejlesztés miatti túlóra, ügyeleti díj stb különbözet címén. 

 

(12) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal részben önállóan gaz-

dálkodó intézmény  bevételi – önkormányzati támogatás és kiadási – személyi juttatás 

7,1 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 2,3 eFt – előirányzatát 9,4 eFt-tal megemeli a 

közalkalmazottak bérfejlesztés miatti túlóra, ügyeleti díj stb különbözet címén. 

 

(13) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ  részben önállóan gazdálkodó 

intézmény  bevételi – önkormányzati támogatás és kiadási – személyi juttatás 25,4 eFt, 

munkáltatót terhelő járulékok 8,1 eFt – előirányzatát 33,5 eFt-tal megemeli a közal-

kalmazottak bérfejlesztés miatti túlóra, ügyeleti díj stb különbözet címén. 

25. § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.011,4 eFt-tal 

megemeli a Roma Kisebbségi Önkormányzat közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

és kiadási – személyi juttatás 714,1 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 297,3 eFt – 

előirányzatát 1.011,4 eFt-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.143,9 eFt-tal 

megemeli a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása – előirányzatát 490,2 eFt-tal csök-

kenti és ezzel egyidejűleg az intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatása címén.  
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(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önál-

lóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz 1143,9 eFt, ön-

kormányzati támogatás 490,2 eFt – és kiadási – személyi juttatás 1.212,0 eFt, munkál-

tatót terhelő járulékok 422,1 eFt – előirányzatát 1.634,1 eFt-tal megemeli közhasznúak 

foglalkoztatása címén. 

 

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működés-

re átvett pénzeszköz előirányzatát 9.225,7 eFt-tal, a kiadási – személyi juttatás – elő-

irányzatát 8.947,3 eFt-tal, a munkáltató terhelő járulékok előirányzatát 3.326,8 eFt-tal, 

a dologi kiadási előirányzatát 11.447,6 eFt-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadási 

működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 14.496 eFt-

tal csökkenti közhasznúak foglalkoztatása címén. 

26. § 

(1) Az 1-25. §-ban foglalt módosítások miatt a kerület bevételi és kiadási módosított elő-

irányzata 17.416.518,9 eFt-ról 18.232.101,6 eFt-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal 

és az intézmények előirányzatainak módosítása miatt a módosított költségvetési elő-

irányzatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A rendeletben foglaltakat a 2002. évi költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell. 

 

(3) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2003. január 16. 

 

 

 

 

Dr. Jónás Béla Csécsei Béla 

mb. jegyző polgármester 

 

 


