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Budapest Józsefváros Önkormányzatának 

23/2003. (V.06.) ök. sz. rendelete 

 
 

 a 2002. évi pénzmaradvány felhasználásának, valamint a 2003. évi költségvetés és 

végrehajtási szabályairól szóló  14/2003.( II.18.) számú rendelet módosításáról* 

 

 

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

Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló LXII. törvény, a helyi 

önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV tv. (továbbiakban ötv.), az 

államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII tv. (továbbiakban áht.), 

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. 

(XII.30). Kormány rendelet felhatalmazása alapján a képviselő-testület 2003. évi 

költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2003. (II.18.) sz. rendeletének 

módosítását a következőkben alkotja meg: 

 

1.§. 

 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2002. évi bruttó pénzmaradványát 4.949.678 e 

Ft-ban elfogadja és ezzel egyidejűleg a 2003. évi eredeti költségvetésben tervezett 2002. 

évi pénzmaradvánnyal csökkentett összeggel, azaz 4.271.914 e Ft-tal az önkormányzat 

bevételi és kiadási előirányzatát megemeli. 

 

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

– előirányzatát 105.290 e Ft-tal megemeli, melyet a 3. sz. melléklet 56-58. sora részletesen 

tartalmaz. 

 

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

egyidejűleg, az intézmények bevételi és kiadási előirányzatát megemeli a 3. sz. melléklet 

1-36. sorában részletezettek alapján. 

 

(4)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó részben önállóan 

gazdálkodó intézmények, valamint a kisebbségi önkormányzatok bruttó pénzmaradványát 

a 2003. évi eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvánnyal csökkentett összegben 

4.012.076 e Ft-ban elfogadja, melyet a 2. sz. melléklet részletesen tartalmaz.  

 

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – dologi – előirányzatát  90.374 eFt-

tal megemeli a 2002. évi állami normatíva és egyéb központosított támogatások 

elszámolásából eredő költségvetési elvonás, befizetési kötelezettség címén.  
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(6)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – 

előirányzatát az intézményi elvonásokkal 154.454 e Ft-tal, a Hivatalhoz tartozó részben 

önállóan gazdálkodó intézmények intézményi elvonással 12.410 e Ft-tal és a kiadási - 

dologi – előirányzatát az intézményi alulfinanszírozással 88.099 e Ft-tal megemeli az 

intézmények  elszámolása címén, mely kerületen belüli duplázódást jelent. 

 

 

(7)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon belül a Roma Szolgálat, Piac, valamint a 

kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatát a 3. számú melléklet 37-48. 

sorában részletezettek alapján megemeli. 

(8)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi pénzforgalom nélküli előirányzatát – 

pénzben 47.775 e Ft-tal, kötvényben 3.938.684 – összesen 3.986.459 eFt-tal megemeli és 

ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatát a 4,5,6. sz. mellékletben részletezettek alapján 

megemeli. 

 

(9)  A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felújítási, 

felhalmozási hitel – előirányzatát 625.000 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg  a kiadási, 

működési tartalék előirányzatát a szabad pénzmaradvány 367.608 e Ft-al , valamint a 

felhalmozási, felújítási tartalékon belül a lakásalap előirányzatát 128.696 e Ft-tal, a 

parkoló alap előirányzatát 128.696 e Ft-tal törli. Kötelezettséget vállal az alapok 

visszapótlására. 

 

(10) A képviselő-testület az eredeti költségvetésben zárolt előirányzatokat a zárolás alól 

feloldja, és egyben a lakásalap előirányzatából 100.000 e Ft-ot, a parkoló alap 

előirányzatából 100.000 e Ft-ot zárol  a lakás és helyiség-elidegenítési bevételek, valamint 

a kintlévőségekre tervezett bevételek teljesüléséig. 

 

(11) A képviselő-testület  az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 5.363 e Ft-tal 

megemeli az Egészségügyi Szolgálat 2002. évi vállalkozási eredménye címén. 

 

(12) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat bevételi és kiadási – dologi – 

előirányzatát 5.363 e Ft-tal megemeli a 2002. évi vállalkozási eredménye címén. 

 

2. §. 

 

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

céltartalék, ezen belül a Szociális és Egészségügyi Bizottság szociális ágazat KJT Helyi 

Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális támogatás - előirányzatát  70 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli. 

 

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

Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – 

és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 20 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott 

temetési segélyezése címén. 

 

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

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 50 e Ft-tal megemeli 1 fő 

továbbképzési támogatása címén. 
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3. §. 

 

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

céltartalékon belül az Oktatási Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság KJT Helyi Juttatási 

Szabályzat továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 825,8 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel 

megemeli. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 48,4 e Ft-tal megemeli 1 fő 

közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 

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

önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 31,4 e Ft-tal 

megemeli 5 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 

 

(4)  A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás – előirányzatát 41,4 e Ft-tal megemeli 3 fő közalkalmazott 

továbbképzési támogatása címén. 

 

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

és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 106,4 e Ft-tal megemeli a közalkalmazott (7 

fő) továbbképzési és (2 fő) szociális támogatása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 120,0 e Ft-tal megemeli a 

közalkalmazottak továbbképzési (2 fő) és szociális támogatása (1 fő) címén. 

 

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

személyi juttatás – előirányzatát 85,5 e Ft-tal megemeli 8 fő közalkalmazott továbbképzési 

támogatása címén. 

 

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

kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 65,3 e Ft-tal megemeli 4 fő közalkalmazott 

továbbképzési támogatása címén. 

 

(9)  A képviselő-testület a Németh László Angol-testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – elődirányzatát 115 e 

Ft-tal megemeli a közalkalmazottak továbbképzésére (22 fő) és szociális támogatása (1 fő) 

címén. 

 

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

önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás előirányzatát 60 e Ft-tal 

megemeli 3 fő közalkalmazott szociális segélye címén. 

 



 4 

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

és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 20 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott 

szociális támogatása címén. 

 

(12)  A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép (Szűz utcai) Óvoda 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás – előirányzatát 28 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési 

támogatása címén. 

 

(13)  A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Napsugár (Dankó utcai) Óvoda 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás – előirányzatát 93,4 e Ft-tal megemeli 3 fő közalkalmazott 

továbbképzési támogatása címén. 

 

(14)  A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Somogyi Béla utcai Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – 

személyi juttatás – előirányzatát 11 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési 

támogatása címén. 

4. §. 

 

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

működési tartalék előirányzatát 6.240 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási – 

dologi előirányzatát  ugyan ezen összeggel megemeli az Oktatási és Szociális 

intézmények szervezeti hatékonyság vizsgálata címén. 

 

5. §. 

 

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

működési tartalék előirányzatát 1.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási – 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Európai 

Uniós csatlakozásra való felkészülés eseményeinek megszervezéséhez támogatás címén. 

 

6. §. 

 

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

átvett pénzeszköz- és kiadási- általános működési tartalék – előirányzatát 3.779 e Ft-tal 

megemeli a Fővárosi szennyvízcsatorna 1999-2001. maradvány felosztása címén. 

 

7. §. 

 

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

színházi állami támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 
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23.066,5 e Ft-tal megemeli a Bárka Színház KHT művészeti tevékenységeihez központi 

költségvetési hozzájárulás címén, melynek felhasználásáról a Bárka KHT a költségvetési 

beszámolóval egyidejűleg 2003. december 31-i fordulónappal köteles az 

önkormányzatnak elszámolni. 

 

8.§. 

 

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

Mária u.29.fsz.5-6. üzlethelyiség értékesítés- előirányzatát 23.325 e Ft-tal és ezzel 

egyidejűleg a kiadási dologi – RÉV 8 RT rehabilitációs feladatok – előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli. 

 

 

 

 

 

9.§. 

 

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

működési tartalék előirányzatát 1.036,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási- személyi juttatás 785 e Ft , 

munkaadókat terhelő járulékok 251,2 e Ft előirányzatát céljelleggel jubileumi jutalom 

kifizetése címén megemeli. 

 

10.§. 

 

A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat kiadási dologi előirányzatát 25 e 

Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan 

ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 30/2003.(03.17) számú határozata 

alapján. 

 

11.§. 

 

A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat kiadási dologi előirányzatát 120 

e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, 

ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

12.§. 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános 

működési tartalék előirányzatát 20.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási-

személyi juttatás 12.121 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 3.879 e Ft, dologi 4.000 e Ft – 

előirányzatát 20.000 e Ft-tal megemeli a 2003.április 12-i népszavazás költségei címén a 

93/2003 (III.6) számú képviselő-testületi határozat alapján. 

 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás     5.135  e Ft, munkaadókat terhelő 

járulékok       1.490   e Ft, dologi  2.087   e Ft- előirányzatát 8.712 e Ft-tal megemeli a 

népszavazás költségeinek központi finanszírozása címén. 

 

13.§. 

 

(1) Az 1-12 § -ban foglalt módosítások miatt a kerület bevételi és kiadási előirányzata 

14.065.701 e Ft-ról    17.882.150,5 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal és az 

intézmények előirányzatainak módosítása miatt a módosított költségvetési előirányzatokat 

a 7. számú melléklet részletesen tartalmazza. 

 

(2) A rendelet elfogadásával egyidejűleg, a 2003.évi ideiglenes gazdálkodásról szóló 43/2002 

(XII.27) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.1 

 

 

(3) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2003. április 24. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Xantus Judit Csécsei Béla 

Jegyző polgármester 

 
 

 

                                                 
1 Rendelkezése beépítve a 43/2002.(XII.27.) sz. önk. rendeletbe. 


