
 

 

Budapest Józsefváros Önkormányzatának 

 

38/2003. (VII.11.) ök. sz. rendelete 

 

 

a 2003. évi többször módosított  

költségvetési és végrehajtási 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 áht.), 

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 

217/1998.(XII.30).Kormányrendelet felhatalmazása alapján a képviselő-testület 2003.évi 

többször módosított költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 14/2003.(II.18) 

számú rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg. 

1.§. 

 

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

felújítási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát visszapótlási kötelezettséggel 12.500   

e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen  összeggel 

megemeli a Corvin-Szigony projekt pályázat jogi kontrollja címén. 

2.§ 

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

működési tartalék előirányzatát 2.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 2.000 e Ft-tal megemeli a Rádió C 

támogatása címén. 

3.§ 

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

működési tartalék előirányzatát 161,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 
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(2) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Somogyi Béla u-i részben 

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

előirányzatát céljelleggel 161,3 e Ft-tal megemeli gyermekek szállítása céljából autóbusz 

bérlés címén. 

4.§ 

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

átadott –társasházak vissza nem térítendő felújítási támogatás – pénzeszköz előirányzatát 

60.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyan ezen előirányzatát 130.000 e Ft-tal   

megemeli. 

 

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

nyújtott kölcsönök (társasházak visszatérítendő felújítási támogatása) előirányzatát 

130.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyan ezen előirányzatát 60.000 e Ft-tal 

megemeli. 

5.§ 

A képviselő-testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium kiadási személyi 

juttatás előirányzatát 1.342,5 e Ft-tal , munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 389,5 

e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadási előirányzatát 1.732 e Ft-tal 

megemeli üres pedagógus és technikai álláshelyek szolgáltatással történő kiváltása címén. 

6.§ 

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

előirányzatát 100 eFt-tal megemeli a Zeneiskola meghatározott célra átvett pénzeszköze 

címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi – működésre átvett – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 100 eFt-tal megemeli a gitárversenyre kapott külső támogatás címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Zeneiskola kiadási személyi juttatás előirányzatát  158,8 eFt-tal 

és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 50,8 eFt-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 209,6 eFt-tal megemeli a portási álláshely 

szolgáltatással történő kiváltása címén. 

 

7.§ 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 635 eFt-tal 

megemeli az óvodák meghatározott célra átvett pénzeszköze címén. 

 

(2) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép (Szűz u.) részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát és a 

kiadási dologi előirányzatát 100 eFt-tal megemeli kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 

elnyert pénzeszköz címén. 
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(3) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Napsugár (Dankó u.) részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát és a 

kiadási dologi előirányzatát 120 eFt-tal megemeli kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 

elnyert pénzeszköz címén. 

 

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

gazdálkodó intézmény bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát és a kiadási 

dologi előirányzatát 190 eFt-tal megemeli kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére elnyert 

pénzeszköz címén. 

 

(5) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek-Virág (Baross u.) részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát és a 

kiadási dologi előirányzatát 175 e Ft-tal megemeli kis értékű tárgyi eszközök 

beszerzésére elnyert pénzeszköz címén. 

 

 

(6) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Somogyi Óvoda részben önállóan 

gazdálkodó intézmény bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát és a kiadási 

dologi előirányzatát 50 e Ft-tal megemeli kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére elnyert 

pénzeszköz címén. 

 

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 58,2 e Ft-tal 

megemeli az Óvodák működésre átvett pénzeszköz bevételi többlete címén. 

 

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

gazdálkodó intézmény bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát és a kiadási 

személyi juttatás előirányzatát 7,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 0,8 

eFt-tal megemeli főiskolások képzésében való részvétel címén. 

 

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

gazdálkodó intézmény bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát és a kiadási 

személyi juttatás előirányzatát 3,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 0,4 

e Ft-tal megemeli főiskolások képzésében való részvétel címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát és a 

kiadási személyi juttatás előirányzatát 3,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 0,4 e Ft-tal megemeli főiskolások képzésében való részvétel címén. 

 

(11) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Pitypang (Százados u.) részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát  és a 

kiadási személyi juttatás előirányzatát 32 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 10,2 e Ft-tal megemeli főiskolások képzésében való részvétel címén. 

 

(12) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 27 e Ft-tal   

megemeli a Katica Óvoda - Bölcsőde kártérítése címén. 

 

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

P. u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény  bevételi - működési saját – és kiadási 

dologi – előirányzatát 27 e Ft-tal megemeli a biztosító kártérítése miatt. 
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(14) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 255 e Ft-tal 

megemeli a Kincskereső Óvoda pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

(15) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kincskereső (Bláthy O.u.) 

részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási 

felhalmozás előirányzatát 255 e Ft-tal megemeli légtisztító berendezés vásárlására elnyert 

pénzeszköz címén. 

(16) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kincskereső (Bláthy O.u.) 

részben önállóan gazdálkodó Óvoda kiadási dologi előirányzatát 75 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

légtisztító berendezés vásárlása címén. 

(17) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 110 e Ft-tal 

megemeli a Vajda Katica-Bölcsőde pályázaton elnyert pénzeszköze címén. 

 

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

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási 

dologi előirányzatát 110 e Ft-tal megemeli környezetvédelmi ismeretek terjesztésére 

elnyert pénzeszköz címén. 

(19) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Óvoda-Bölcsőde 

részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 137,5 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli. 

(20) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Somogyi Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 52,9 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

hirdetőtábla vásárlása címén. 

(21) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Szivárvány Óvoda (Szigony u.) 

részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 71 e Ft-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

hűtőszekrény vásárlása címén. 

(22) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 198 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

csúszda vásárlása címén. 

(23) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Pitypang Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 375 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

konyhabútor vásárlása címén. 

8. § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 33,7 e Ft-tal 

megemeli a Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola közhasznúak foglalkoztatása 

címén teljesült működésre átvett pénzeszköz címén. 

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 14,5 e Ft-tal csökkenti és 
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ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola közhasznú foglalkoztatása 

címén. 

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

önkormányzati támogatás 14,5e Ft, működésre átvett pénzeszköz 33,7 e Ft – és kiadási  

– személyi juttatás 37,4 Ft, munkaadót terhelő járulékok 10,8 e Ft – előirányzatát 48,2        

e Ft-tal megemeli közhasznú foglalkoztatása címén. 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.222 e Ft-tal 

megemeli a Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi többletei címén. 

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

működési saját   2.216 e Ft, működésre átvett pénzeszköz   6 eFt  – és kiadási – személyi 

juttatás 5 eFt, munkaadót terhelő járulékok 1 eFt, dologi 2.216 eFt – előirányzatát 2.222    

e Ft-tal megemeli.  

 

9.§ 

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

általános tartalék előirányzatát 20 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Magyar Település és Területfejlesztők 

Szövetségének tagsági díja címén, mely  tartós kötelezettségvállalást jelent. 

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

általános tartalék előirányzatát  755 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetség tagsági díja címén, mely tartós kötelezettségvállalást jelent. 

 

10.§ 

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatán belül 

a Kisfaludy u. 38. kisajátítási előirányzatát  1.250 e Ft-tal  csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a RÉV 8 Rt. Fővárosi 

Rehabilitációs keretre pályázati felújítás, értékbecslések elkészítése címén. 

(2)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatán 

belül a Kisfaludy u. 38. kisajátítás előirányzatáról 18.000 e Ft-ot átcsoportosít építési 

tervek készítése előirányzatra. 

11.§ 

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

működtetésen belül a dologi karbantartás előirányzatát 10.288,5 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a felújítási előirányzaton belül a Dankó u.22. műemléki lakóépület 

előirányzatát 3.320,2 eFt-tal, a Bókay u. 56. műemléki lakóépület előirányzatát 6.968,3 

eFt-tal megemeli.  
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12.§ 

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

működési tartalék előirányzatát 4.746,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

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

támogatás – és kiadási előirányzatát 4.746,4 e Ft-tal megemeli az 1.sz.mellékletben 

részletezettek alapján Menyhért Ildikó részére megítélt fizetési kötelezettségek teljesítése 

címén. 

13.§ 

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

tartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 2.000 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszköz  előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli természetbeni juttatás címén. 

14.§ 

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

átadott pénzeszköz előirányzatán belül a szociális segély előirányzatát 2.041,6 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási általános működési tartalék előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli megtakarítás címén. 

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

működési tartalék előirányzatát 2.041,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

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

Gyermekjóléti  Szolgálat  részben  önállóan  gazdálkodó  intézmény  bevételi                                   

– önkormányzati támogatás – és kiadási  - személyi juttatás 1.546,8 e Ft, munkaadókat 

terhelő járulékok 494,8 e Ft – előirányzatát 2.041,6 e Ft-tal megemeli az intézmény 

engedélyezett álláshelyének május 01.-től 2 fő bővítése címén, mely a következő évekre 

tartós kötelezettségvállalást jelent. 

15.§ 

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

átadott pénzeszközön belül a gyermekvédelmi támogatás előirányzatát 300 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 bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 300 e Ft-tal megemeli gyermeknapi rendezvények támogatása 

címén. 
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16.§ 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítási előirányzatán belül a 

közterület-rehabilitáció előirányzatát 14.250 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

felújítási közvilágítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Baross u.-József  

krt.-Kálvin tér szakasz rehabilitációja címen, melyből 2.125 e Ft a kiviteli tervek 

előirányzata, 12.125 e Ft a pályázati önrész előirányzata. 

17.§. 

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

kölcsön törlesztés és kiadási általános működési tartalék előirányzatát 5.000 e Ft - tal törli 

a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális KHT kölcsön törlesztés átütemezése címén.  

18.§. 

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

működési tartalék előirányzatát 1.185 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli átmeneti 

szociális támogatás címén. 

19.§ 

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

Gyermekjóléti Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 200 e Ft-tal csökkenti a 3-6 éves korú gyermekek átmeneti elhelyezésére 

biztosított előirányzat maradványának elvonása címén. 

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

támogatás – előirányzatát 200 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási általános 

működési tartalékot ugyan ezen összeggel megemeli az (1) bekezdésben foglalt 

támogatás       csökkentése címén.  

 

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

működési tartalék előirányzatát 200 e Ft-tal csökkenti és a kiadási intézményi támogatás 

előirányzatát 200 e Ft-tal megemeli a Gyermekjóléti Szolgálat egyszeri túlóra emelkedés 

finanszírozása címén.  

 

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

Gyermekjóléti Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi 

juttatás 152 e Ft , munkaadót terhelő járulékok 48 e Ft- előirányzatát megemeli egyszeri 

jelleggel túlóra emelkedés címén. 

 

20.§ 

 

A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa 

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatán 
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belül a vásárolt  élelmezés előirányzatáról 2.500 e Ft-ot átcsoportosít  a dologi egyéb 

szolgáltatások, készletek, foglalkoztatási anyagok előirányzatára az ellátottak üdültetése,  

ünnepségek szervezése címén. 

21.§. 

 

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

átadott pénzeszközön belül a Fővárosi Önkormányzatnak lakáselidegenítési bevételek  

50 %-nak átadása előirányzatát 20.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

felhalmozási, felújítási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli. 

 

22.§ 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítási előirányzatán belül a 

műemléki épületek 25.000 e Ft-os felújítási előirányzata a Bezerédi u.6. szám alatti 

műemléki lakóház felújítása címben fogadja el.  

 

23.§ 

 

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

felújítási tartalékon belül az Intézmény-rehabilitációs Alap előirányzatát 49.000 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújítási előirányzatot a következő címekre  és 

munkákra megemeli: 

 Práter u.-i Általános Iskola zuhanyzó felújítás  4,0 millió Ft 

 Nap u.33.sz. Zeneiskola tetőfelújítás   8,5 millió Ft 

 Dugonics u. Általános Iskola és Gimnázium emeleti 

tornaterem felújítás     7,5 millió Ft 

 Német u.-i Általános Iskola lépcsőház-felújítás  5,0 millió Ft 

 Baross u. 93.sz.Óvoda teraszburkolat csere   2,0 millió Ft 

 Csobánc u. 5.sz.Óvoda elektromos hálózat cseréje  8,0 millió Ft 

 Baross u. 111/b. Óvoda világítótestek cseréje   1,0 millió Ft 

 Losonci tér 1. Általános Iskola szennyvízcsatorna csere 6,0 millió Ft 

 Vajda P.u.-i Általános Iskola fszt.-i tornaterem  

padlóburkolat csere     6,0 millió Ft 

 Csobánc u.5. Óvoda emeleti ablakok cseréje   1,0 millió Ft 

 

 

24.§ 

 

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

általános tartalékon belül az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság keretében 
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tervezett Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális segélyezési 

előirányzatát 254,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

- önkormányzati támogatás - és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 113,4 e Ft-tal 

megemeli 9 fő közalkalmazott továbbképzés címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 44 e Ft-tal megemeli 1 fő 

közalkalmazott továbbképzés támogatás címén. 

 

(4)  A képviselő-testület a Vajda Péter Ének -Zene Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát  

20 eFt-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 

 

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

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

kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 17 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott 

továbbképzési támogatása  címén. 

 

(6) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Szivárvány Óvoda (Szigony u.) 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás – előirányzatát 15 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott 

továbbképzési támogatása címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – 

személyi juttatás – előirányzatát 45 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési 

támogatása címén. 

 

25.§ 

 

(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 921925 

szakfeladat dologi kiadási előirányzatát 100 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

A képviselő-testület a Práter Ének -Zene Általános Iskola bevételi –önkormányzati támogatás – és kiadási 
– személyi juttatás 78 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 22 e Ft – előirányzatát 100 e Ft-tal, céljelleggel 

megemeli a „Beszélni nehéz körvezetők tábora” szervezésének költségei címén. 

26.§ 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 285 e Ft-tal 

megemeli a Vajda Péter u.-i Ének -Zene testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi 

többlete címén. 

 

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

Iskola bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 285 e Ft-tal 

megemeli. 

 

(3) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének -Zene Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola kiadási személyi juttatás előirányzatát 529 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 211 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 740 

e Ft-tal megemeli a fűtői álláshely szolgáltatással történő kiváltása címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének -Zene Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola kiadási dologi előirányzatát 310 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli fénymásoló-gép vásárlása 

címén. 

 

27.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 453,2 e Ft-tal 

megemeli a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi 

többlete címén. 

 

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

bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 211,2 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 55 e Ft, dologi 187 e Ft – előirányzatát 453,2 e Ft-tal 

megemeli. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 332,6 e Ft-tal 

megemeli a Németh László Angol -Testnevelés Tagozatos  Általános Iskola közhasznúak 

foglalkoztatásából teljesített többletbevétel címén. 

 

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 142,5 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli. 

 

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

bevételi – működésre átvett pénzeszköz 332,6 e Ft, önkormányzati támogatás 142,5 e Ft 

és kiadási – személyi juttatás 342,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  132,8 e Ft – 

előirányzatát közhasznúak foglalkoztatása címén 475,1 e Ft-tal megemeli. 

 

28.§ 
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(1) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó 

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

előirányzatát 9.532 e Ft-tal csökkenti a vásárolt élelmezés megtakarítása címén. 

 

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

támogatás előirányzatát 9.532 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási általános 

működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

29.§ 

 

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

Egyesített Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi működési saját 

térítési díj előirányzatát 5.581,9 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi 

önkormányzati támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 

 

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

támogatás előirányzatát 5.581,9 e Ft-tal  csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás általános 

működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

30.§ 

 

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

gazdálkodó intézmény kiadási személyi juttatás előirányzatát 200 e Ft-tal, munkáltatót 

terhelő járulékok előirányzatát  64 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadási 

előirányzatát egyszeri jelleggel 264 e Ft-tal megemeli. 

 

31.§ 

 

A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási dologi előirányzatát 358 

e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás 278 e Ft-tal, 

munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 80 e Ft-tal megemeli a kisebbségi 

önkormányzat 28/2003. számú határozata alapján. 

 

32.§ 

 

A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kiadási dologi előirányzatát 131 

eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 107 e Ft-

tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 24 e Ft-tal megemeli a kisebbségi 

önkormányzat 19/2003. számú határozata alapján. 
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33.§ 

 

A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat kiadási dologi előirányzatát          

30 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 20 e Ft-

tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 10 e Ft-tal megemeli a kisebbségi 

önkormányzat 27/2003. számú határozata alapján. 

 

34.§ 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási személyi juttatás 211 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 

59,4 e Ft, dologi 445,1 e Ft – előirányzatát  715,5 e Ft-tal megemeli az időközi választás 

központi támogatása címén. 

 

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

működési tartalék előirányzatát 3.054 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

személyi juttatás előirányzatát 2.200 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 

704 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli az időközi választás 

költségeinek hozzájárulása címén. 

 

35.§ 

 

(1) 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 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a káptalanfüredi 

turnusvezetők szakmai programjainak megvalósítása címén. 

 

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

Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát egyszeri 

céljelleggel 127,6 e Ft-tal megemeli a káptalanfüredi turnusvezető szakmai 

programjainak megvalósítása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát egyszeri céljelleggel 249,7 e Ft-tal 

megemeli a káptalanfüredi turnusvezető szakmai programjainak megvalósítása címén. 

 

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát egyszeri 

céljelleggel 177,6 e Ft-tal megemeli a káptalanfüredi turnusvezető szakmai 

programjainak megvalósítása címén. 

 

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

– és kiadási – dologi – előirányzatát egyszeri céljelleggel 212 e Ft-tal megemeli a 

káptalanfüredi turnusvezető szakmai programjainak megvalósítása címén. 

 

(6) A képviselő-testület a Práter Ének -Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi  
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– önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát egyszeri céljelleggel 

233,1 e Ft-tal megemeli a káptalanfüredi turnusvezető szakmai programjainak 

megvalósítása címén. 

 

36.§ 

 

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

Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi   

- önkormányzati támogatás – és kiadási  - dologi – előirányzatát  650 e Ft-tal csökkenti ez 

évi várható maradvány elvonás címén. 

 

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

támogatás előirányzatát 650 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási általános 

működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

működési tartalék előirányzatát 650 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás -  előirányzatát 650 e Ft-tal 

egyszeri jelleggel megemeli üdülési csekk vásárlása címén. 

 

37.§ 

 

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

működési tartalék előirányzatát 2.750 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a RÉV 8 Rt. Szentkirályi u.4. 

ingatlan értékesítési és bonyolítási díja címén. 

 

38.§ 

 

(1) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Napsugár Óvoda (Dankó u.) 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás 90 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 28,8 e Ft – előirányzatát 118,8        

e Ft-tal csökkenti a magasabb vezető IX.01.-től határozott idejű kereset kiegészítésének 

megszüntetése címén. 

 

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

Szolgáltató Központ  részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 90 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 28,8 e Ft 
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– előirányzatát 118,8 e Ft-tal csökkenti a magasabb vezető IX.01.-től határozott idejű 

kereset kiegészítésének megszüntetése címén. 

 

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

működési tartalék előirányzatát 237,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 

 

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

működési tartalék előirányzatát 217,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási     

- személyi juttatás 27 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 8,7 e Ft – előirányzatát      

35,7 e Ft-tal megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott idejű kereset kiegészítése 

címén. 

 

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

kiadási - személyi juttatás 27 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 8,7 e Ft – előirányzatát 

35,7 e Ft-tal megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott idejű kereset kiegészítése 

címén. 

 

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

támogatás – és kiadási - személyi juttatás 27 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok          

8,7 e Ft – előirányzatát 35,7 e Ft-tal megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott 

idejű kereset kiegészítése címén. 

 

 

 

 

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

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

kiadási - személyi juttatás 27 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 8,7 e Ft – előirányzatát 

35,7 e Ft-tal megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott idejű kereset kiegészítése 

címén. 

 

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

önkormányzati támogatás – és kiadási - személyi juttatás 27 e Ft, munkaadókat 

terhelő járulékok 8,7 e Ft – előirányzatát 35,7 e Ft-tal megemeli a magasabb vezető 

IX.01.-i határozott idejű kereset kiegészítése címén. 

 

(10) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Bláthy O. u.-i Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási                

- személyi juttatás 27 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 8,7 e Ft – előirányzatát            

35,7 e Ft-tal megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott idejű kereset kiegészítése 

címén. 

 

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

támogatás – és kiadási - személyi juttatás 27 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok          
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8,7 e Ft – előirányzatát 35,7 e Ft-tal megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott 

idejű kereset kiegészítése címén. 

 

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

- személyi juttatás 6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1,9 e Ft – előirányzatát 7,9 e Ft-

tal  megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott idejű kereset kiegészítése címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási                                            

- személyi juttatás 6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1,9 e Ft – előirányzatát 7,9 e Ft-

tal  megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott idejű kereset kiegészítése címén. 

 

(14)  A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Baross u. 93-111/b sz. Óvoda 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási  

- személyi juttatás 6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1,9 e Ft – előirányzatát 7,9 e Ft-

tal  megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott idejű kereset kiegészítése címén. 

 

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

támogatás – és kiadási   - személyi juttatás 6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1,9 e Ft 

– előirányzatát 7,9 e Ft-tal  megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott idejű kereset 

kiegészítése címén. 

 

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

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

terhelő járulékok 1,9 e Ft – előirányzatát 7,9 e Ft-tal  megemeli a magasabb vezető 

IX.01.-i határozott idejű kereset kiegészítése címén. 

 

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

– és kiadási   - személyi juttatás 6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1,9 e Ft – 

előirányzatát 7,9 e Ft-tal  megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott idejű kereset 

kiegészítése címén. 

 

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

támogatás – és kiadási - személyi juttatás 6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1,9 e Ft – 

előirányzatát 7,9 e Ft-tal  megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott idejű kereset 

kiegészítése címén. 

 

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

támogatás – és kiadási - személyi juttatás 6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1,9 e Ft – 

előirányzatát 7,9 e Ft-tal  megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott idejű kereset 

kiegészítése címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási                          

- személyi juttatás 6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1,9 e Ft – előirányzatát 7,9 e Ft-

tal  megemeli a magasabb vezető IX.01.-i határozott idejű kereset kiegészítése címén. 

 

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási   - személyi juttatás 6 e Ft, munkaadókat terhelő 
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járulékok 1,9 e Ft – előirányzatát 7,9 e Ft-tal  megemeli a magasabb vezető IX.01.-i 

határozott idejű kereset kiegészítése címén. 

 

(22) 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 10,5 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3,4 e Ft – 

előirányzatát 13,9 e Ft-tal csökkenti a magasabb vezető IX.01.-től határozott idejű 

kereset kiegészítése címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – 

személyi juttatás 10,5 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3,4 e Ft – előirányzatát           

13,9 e Ft-tal csökkenti a magasabb vezető IX.01.-től határozott idejű kereset kiegészítése 

címén. 

 

(24)  A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százados úti  Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – 

személyi juttatás 10,5 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3,4 e Ft – előirányzatát            

13,9 e Ft-tal csökkenti a magasabb vezető IX.01.-től határozott idejű kereset kiegészítése 

címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – 

személyi juttatás 10,5 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3,4 e Ft – előirányzatát              

13,9 e Ft-tal csökkenti a magasabb vezető IX.01.-től határozott idejű kereset kiegészítése 

címén. 

 

(26)  A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kun u.-i  Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – 

személyi juttatás 10,5 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3,4 e Ft – előirányzatát       

13,9 e Ft-tal csökkenti a magasabb vezető IX.01.-től határozott idejű kereset kiegészítése 

címén. 

 

(27)  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 10,5 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3,4 e Ft – előirányzatát       

13,9 e Ft-tal csökkenti a magasabb vezető IX.01.-től határozott idejű kereset kiegészítése 

címén. 

 

(28)  A képviselő-testület a Vajda Péter Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi              

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 10,5 e Ft, munkaadókat 

terhelő járulékok 3,4 e Ft – előirányzatát 13,9 e Ft-tal csökkenti a magasabb vezető 

IX.01.-től határozott idejű kereset kiegészítése címén. 

 

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

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  – önkormányzati támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás 10,5 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3,4 e Ft – előirányzatát        

13,9 e Ft-tal csökkenti a magasabb vezető IX.01.-től határozott idejű kereset kiegészítése 

címén. 
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39.§ 

 

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

működési céltartalékon belül az oktatási, nevelési ágazat Közalkalmazottak Juttatási 

Szabályzat továbbképzési és segélyezési előirányzatát 82,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli. 

 

b. A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 5 e Ft-tal megemeli 1 fő 

közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 

 

c. A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi     –  önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 5 e Ft-tal megemeli 1 fő 

közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 

 

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát         

27,8 e Ft-tal megemeli 4 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén.  

 

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

- önkormányzati támogatás - és  kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 45 e Ft-tal 

megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása és 2 fő segélyezése címén. 

 

40.§ 

 

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

működési tartalék előirányzatán belül az oktatási, nevelési intézmények jutalom 

előirányzatát 3.938 e Ft-tal, a közművelődési intézmények jutalom előirányzatát       

284,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát                            

- Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat 156,4 e Ft, Hivatalhoz nem tartozó önálló és részben 

önálló intézmények 4.066,4 e Ft -  4.222,8 e Ft-tal megemeli.  

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás -  és  kiadási                      

- személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 

156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

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

támogatás -  és  kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok     

37,9 e Ft – előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

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

támogatás -  és  kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok         

37,9 e Ft – előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 
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(5) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó  

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás -  és  kiadási 

- személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 

156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

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

személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 156,4 

e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

  

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

és  kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – 

előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

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

támogatás -  és  kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok        

37,9 e Ft – előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

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

támogatás -  és  kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok         

37,9 e Ft – előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

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

Iskola bevételi – önkormányzati támogatás -  és  kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az 

intézményvezető jutalma címén. 

 

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

támogatás -  és  kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok       

37,9 e Ft – előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

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

– önkormányzati támogatás -  és  kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 

jutalma címén. 

 

 

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

Iskola bevételi  – önkormányzati támogatás -  és  kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az 

intézményvezető jutalma címén. 

 

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

önkormányzati támogatás -  és  kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma 

címén. 

 

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

támogatás -  és  kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok    

37,9 e Ft – előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 
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(16)  A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvoda bevételi  – önkormányzati támogatás -  és  

kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – 

előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  – önkormányzati támogatás -  és  kiadási                     

- személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 

156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  – önkormányzati támogatás -  és  kiadási                     

- személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 

156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  – önkormányzati támogatás -  és  kiadási                     

- személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 

156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  – önkormányzati támogatás -  és  kiadási                     

- személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 

156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

(21)  A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százados úti Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  – önkormányzati támogatás -  és  kiadási                     

- személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 

156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

(22)  A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Baross u.93-111/B. Óvoda 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  – önkormányzati támogatás -  és  

kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – 

előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

 

(23)  A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Vajda P. u.-i Óvoda -Bölcsőde 

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  – önkormányzati támogatás -  és  

kiadási - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – 

előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  – önkormányzati támogatás -  és  kiadási                     

- személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 

156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma 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  - személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – 

előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 
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(26)  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 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 

156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

(27)  A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kun u.-i Óvoda részben 

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  – önkormányzati támogatás -  és  kiadási                     

- személyi juttatás 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – előirányzatát 

156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

(28)  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 118,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 37,9 e Ft – 

előirányzatát 156,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalma címén. 

 

41.§ 

 

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

általános tartalékon belül a Pedagógus Szolgálati Emlékérem jutalom előirányzatát                                              

1.899,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

és kiadási – személyi juttatás 948,4 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 303,5 e Ft – 

előirányzatát  1.251,9 e Ft-tal megemeli Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéshez 

járó jutalom címén. 

 

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

támogatás-  és kiadási – személyi juttatás 235,5 e Ft, munkaadót terhelő járulékok       

75,4 e Ft – előirányzatát  310,9 e Ft-tal megemeli Pedagógus Szolgálati Emlékérem 

kitüntetéshez járó jutalom címén. 

 

 

 

(4) 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 255,2 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 81,6 e Ft – előirányzatát  

336,8 e Ft-tal megemeli Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéshez. 

 

42.§ 

 

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

felújítási tartalékon belül a Város-rehabilitációs Alap előirányzatát 12.000 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel 
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megemeli a Leonardó da Vinci u. 26.sz. alatti épület magántulajdonosaival történő 

megállapodásban rögzített költségek finanszírozása címén. 

 

 

 

43.§ 

 

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

céltartalék szociális ágazat KJT. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális 

támogatás előirányzatát 110 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 segélye 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 40 e Ft-tal 

megemeli 2 fő közalkalmazott temetési segélye címén. 

 

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

Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi                                 

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

megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 

 

44.§ 

 

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

céltartalék ezen belül a Pollack Mihály tér mélygarázs építés bankgarancia előirányzatáról 

átcsoportosít 66.000 e Ft-ot a felhalmozási, felújítási tartalékon belül a Parkoló Alap 

előirányzatára, 34.000 e Ft-ot  az általános működési tartalékra. 

 

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő 66.000 e Ft előirányzatot zárolja. 
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45.§ 

 

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

működési tartalék  előirányzatát 4.987,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli kerületi promóciós anyag elkészítése 

címén. 

 

46.§ 

 

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

működési tartalék előirányzatát 3.334,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a PKKB 1.P.52.080/1996/30.számú 

jogerős ítéletben meghatározott fizetési kötelezettségek finanszírozása címén. 

 

47.§ 

 

A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített 

Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 1.200       

e Ft-tal  csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási, gépek vásárlása 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a működéshez szükséges nagy értékű gépek 

beszerzése címén. 

 

48.§ 

 

A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó 

Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi 

előirányzatát 346 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási ellátottak pénzbeli 

juttatása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az átmeneti otthonban elhelyezett 

gyermekek zsebpénze címén. 

 

49.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  571 e Ft-tal 

megemeli a Pedagógiai Szolgáltató Központ bevételi többlete címén. 

 

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

Szolgáltató Központ részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját – 
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és kiadási – személyi juttatás 177,0 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 51,3 e Ft, dologi 

342,7 e Ft – előirányzatát 571 e Ft-tal megemeli tanfolyamok címén. 

 

50.§ 

 

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

felújítási tartalékon belül a Város-rehabilitációs Alap előirányzatát 4.000 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a Homok u. 8-10. fszt.6.szám alatti társbérleti ingatlan vásárlása címén. 

 

 

 

 

51.§ 

 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát  300 e Ft-tal megemeli a kiállítás 

EU csatlakozás címén. 

 

52.§ 

 

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

saját – és kiadási – személyi juttatás - előirányzatát 413 e Ft-tal megemeli helyközi 

közlekedés 234,3 e Ft, munkaruha juttatás 178,7 e Ft címén. 

 

53.§ 

 

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

céltartalékon belül a tejakcióban résztvevő pedagógusok jutalmazása előirányzatát 1.500 

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

ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 113,6 e Ft, munkaadókat 

terhelő járulékok 36,4 e Ft – előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli a tejakcióban résztvevő 

pedagógusok jutalmazása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 113,6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok  

36,4 e Ft – előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli a tejakcióban résztvevő pedagógusok 

jutalmazása címén. 
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(4)  A képviselő-testület a Jókai Mór  Általános Iskola bevételi  – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 113,6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 36,4 

e Ft – előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli a tejakcióban résztvevő pedagógusok 

jutalmazása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 113,6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 36,4 

e Ft – előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli a tejakcióban résztvevő pedagógusok 

jutalmazása címén. 

 

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

Iskola bevételi  – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 113,6 e Ft, 

munkaadókat terhelő járulékok 36,4 e Ft – előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli a 

tejakcióban résztvevő pedagógusok jutalmazása címén. 

 

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 113,6 e Ft, munkaadókat 

terhelő járulékok 36,4 e Ft – előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli a tejakcióban résztvevő 

pedagógusok jutalmazása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 113,6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 36,4 

e Ft – előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli a tejakcióban résztvevő pedagógusok 

jutalmazása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 113,6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 36,4 

e Ft – előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli a tejakcióban résztvevő pedagógusok 

jutalmazása címén. 

 

(10)  A képviselő-testület a Vajda Péter Ének- Zene Tagozatos  Általános Iskola bevételi 

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 113,6 e Ft, munkaadókat 

terhelő járulékok 36,4 e Ft – előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli a tejakcióban résztvevő 

pedagógusok jutalmazása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 113,6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 36,4 

e Ft – előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli a tejakcióban résztvevő pedagógusok 

jutalmazása címén. 

 

54.§ 

 

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

működési tartalék előirányzatát 3.823,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli gépjármű beszerzése címén. 
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55.§ 

 

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

céltartalékon belül a gyermekek étkezési hozzájárulása előirányzatát 730 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen 

összeggel megemeli. 

 

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

bevételi működési saját  – térítési díj – előirányzatát 400 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a bevételi – önkormányzati támogatás  - előirányzatát ugyan ezen összeggel 

céljelleggel megemeli normatív étkezési hozzájárulás címén. 

 

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

működési saját  – térítési díj – előirányzatát 330 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

bevételi – önkormányzati támogatás  - előirányzatát ugyan ezen összeggel céljelleggel 

megemeli normatív étkezési hozzájárulás címén. 

 

56.§ 

 

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 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Hivatal gépjármű parkjának 

karbantartása címén. 

 

57.§ 

 

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

átvett pénzeszköz előirányzatát és a kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 

6.515,8 e Ft-tal megemeli otthonteremtési támogatás 1.138,8 e Ft, tartásdíj megelőlegezés 

3.169 e Ft, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás a 2.184 e Ft, munkanélküliek 

jövedelempótló támogatása 24 e Ft címén. 

 

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

felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási felhalmozás előirányzatát 16.000 e Ft-tal 

megemeli a Dankó u. 40. szám alatti bérlakásépítés BM támogatása címén. 

 

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

átvett pénzeszköz és kiadási felújítás előirányzatát 6.998,5 e Ft-tal megemeli a 

zöldfelületek növelésére Fővárosi Önkormányzattól elnyert pályázati pénzeszköz címén. 

 

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

felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási felhalmozási, felújítási tartalékon belül a 

Parkoló Alap előirányzatát 25.204,7 e Ft-tal megemeli parkolás megváltás befizetések 

címén. 
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(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működési 

saját és kiadási dologi előirányzatát 3.700 e Ft-tal megemeli biztosítékok befizetése és 

visszafizetése címén. 

 

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi                           

– felhalmozásra átvett pénzeszköz -  és kiadási – felhalmozás  – előirányzatát 9011,2 e Ft-

tal megemeli a Stratégiai Alap Corvin -Szigony I-II. ütem pályázata címén. 

 

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

– felújításra  átvett pénzeszköz -  és kiadási – felújítás  – előirányzatát 4.232,2 e Ft-tal 

megemeli a C 1-2 rehabilitációs  pályázati támogatás  címén. 

 

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

– felújításra  átvett pénzeszköz -  és kiadási – felújítás  – előirányzatát 18.992,7 e Ft-tal 

megemeli a Stratégiai Alap közterület-rehabilitáció  pályázati támogatása  címén. 

 

(9) A képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felújításra átvett 

pénzeszköz – és kiadási – felújítás – előirányzatát 34.039,8 e Ft-tal megemeli a Stratégiai 

Alap  Vajdahunyad u. 37. épületre benyújtott pályázat támogatása címén. 

 

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

– felújításra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozási, felújítási tartalék – 

előirányzatát 5.548 e Ft-tal megemeli a C 1-2 blokk rehabilitációs pályázatán elnyert 

pénzeszköz és önkormányzati megelőlegezés megtérítése címén. 

 

 

 

 

 

58.§ 

 

(1) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához Tartozó Katica (Vajda P.u.) Óvoda - 

Bölcsőde részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját (térítési 

díjak) – előirányzatát 1.142,3 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi 

önkormányzati támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 

 

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

támogatás előirányzatát 1.142,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

59.§ 

 

A képviselő-testület a görög Kisebbségi Önkormányzat kiadási dologi előirányzatát 127 e 

Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszköz 
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előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 37/2003. számú 

határozata alapján. 

 

60.§ 

 

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

céltartalékon belül a köztisztviselők július 01.-i szorzó változása és járulékai előirányzatát 

39.765 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 

30.125 e Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 9.640 e Ft-tal megemeli a 

szorzószám változás bérkülönbözete címén. 

 

61.§ 

 

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

belül az oktatási, nevelési  feladatokért felelős alpolgármesteri saját előirányzatát 429,1            

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

ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 325,1 e Ft, munkaadót terhelő 

járulékok 104 e Ft – előirányzatát 429,1 e Ft-tal megemeli az intézményvezető állami 

kitüntetés elismerése  címén. 

 

62.§ 

 

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

felhasználású központosított állami támogatás és kiadási működésre átadott pénzeszköz 

előirányzatát 7.217,4 e Ft-tal megemeli egyszeri szociális támogatás címén. 

 

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

– központosított állami támogatás – és kiadási – személyi juttatás  541,9 e Ft, munkaadót 

terhelő járulékok 173,4 e Ft – előirányzatát 715,3 e Ft-tal megemeli a köztisztviselők 

minimálbérre történő emelés bérkülönbözete címén. 

 

 

63.§ 

 

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

állami támogatás és kiadási általános működési tartalék előirányzatát 38.880 e Ft-tal 

megemeli a szervezett intézményi étkeztetés kiegészítő normatív állami támogatása 

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

felhasználású állami normatíva és kiadási intézményi támogatás előirányzatát 8.159,2         

e Ft-tal megemeli a tanulók tankönyvtámogatás kiegészítő állami támogatása címén. 

 

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

- ellátottak juttatása – előirányzatát 8.159,2 e Ft-tal megemeli tanulók tankönyvtámogatás 

állami támogatás kiegészítése címén a 2. számú mellékletben részletezettek szerint. 

 

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

felhasználású állami támogatás - és kiadási – intézményi támogatás - előirányzatából   

644 e Ft-ot töröl pedagógusok szakkönyvvásárlás normatív állami támogatás lemondása 

címén. 

 

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

– és kiadási – személyi juttatás – előirányzatból 14 e Ft-ot töröl pedagógus 

szakkönyvvásárlás állami támogatás lemondása címén. 

 

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

Iskola bevételi - önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 

8,8 e Ft-tal megemeli  pedagógus szakkönyvvásárlás állami támogatása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatából 70 e Ft-ot töröl pedagógus 

szakkönyvvásárlás állami támogatás lemondása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatából 70 e Ft-ot töröl pedagógus 

szakkönyvvásárlás állami támogatás lemondása címén. 

 

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

Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – 

előirányzatából 49 e Ft-ot töröl pedagógus szakkönyvvásárlás állami támogatás 

lemondása címén. 

 

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatából 56 e Ft-ot 

töröl pedagógus szakkönyvvásárlás állami támogatás lemondása címén. 

 

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

– személyi juttatás – előirányzatából 11,6 e Ft-ot töröl pedagógus szakkönyvvásárlás 

állami támogatás lemondása címén. 

 

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

Szolgáltató Központ részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatából 14 e Ft-ot töröl  pedagógus 

szakkönyvvásárlás állami támogatás lemondása címén. 
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(13) A képviselő-testület a Práter Ének –Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi                 

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatából 84 e Ft-ot 

töröl pedagógus szakkönyvvásárlás állami támogatás lemondása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatából 84 e Ft-ot töröl pedagógus 

szakkönyvvásárlás állami támogatás lemondása címén. 

 

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

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás – előirányzatából 17,5 e Ft-ot töröl  pedagógus szakkönyvvásárlás 

állami támogatás lemondása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatából 84 e Ft-ot töröl pedagógus 

szakkönyvvásárlás állami támogatás lemondása címén. 

 

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

támogatás– és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 28 e Ft-tal megemeli pedagógus 

szakkönyvvásárlás állami támogatás lemondása címén. 

 

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

ónállóan gazdálkodó intézmény bevételi – intézményi támogatás – és kiadási – személyi 

juttatás – előirányzatából 56 e Ft-ot töröl pedagógus szakkönyvvásárlás állami támogatás 

lemondása címén. 

 

(19) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Somogyi Bélai u.-i Óvoda 

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

személyi juttatás – előirányzatából 28 e Ft-ot töröl pedagógus szakkönyvvásárlás állami 

támogatás lemondása címén. 

 

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

kiadási – személyi juttatás – előirányzatából 21 e Ft-ot töröl pedagógus szakkönyv-

vásárlás állami támogatás lemondása címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – intézményi támogatás – és kiadási – személyi 

juttatás – előirányzatából 21,7 e Ft-ot töröl pedagógus szakkönyvvásárlás állami 

támogatás lemondása címén. 

 

(22) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – állami 

normatív támogatás – és kiadási - általános működési tartalék – előirányzatából 7.347             

e Ft-ot töröl állami támogatás lemondása címén. 

 

(23) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – állami 

normatív támogatás 132 e Ft, kötött felhasználású állami támogatás 43,5 e Ft  – és kiadási 

– intézményi támogatás  – előirányzatából 175,5 e Ft-ot töröl állami támogatás lemondása 

címén. 
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(24) A képviselő-testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium bevételi            

– önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi -előirányzatából 132 e Ft-ot töröl 

kizárólag magyar nyelven szervezett roma nappali rendszerű oktatás 2003. IX. 1.-től 

tanulói létszám változása miatti állami normatíva, támogatás lemondása miatt. 

 

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

felhasználású állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatából 

43,5 e Ft-ot töröl pedagógus szakvizsga és továbbképzés állami támogatás lemondása 

címén. 

 

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

- önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatából 18,9 e Ft-ot 

töröl pedagógus szakvizsga és továbbképzés állami támogatás lemondása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatából 10,2 e Ft-ot töröl pedagógus 

szakvizsga és továbbképzés állami támogatás lemondása címén. 

 

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

Iskola bevételi - önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – 

előirányzatából 4,3 e Ft-ot töröl pedagógus szakvizsga és továbbképzés állami támogatás 

lemondása címén. 

 

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

részben önállóan gazdálkodó intézmény  bevételi - önkormányzati támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás – előirányzatából 1,4 e Ft-ot töröl pedagógus szakvizsga és 

továbbképzés állami támogatás lemondása címén. 

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

kiadási – személyi juttatás – előirányzatából 4,3 e Ft-ot töröl pedagógus szakvizsga és 

továbbképzés állami támogatás lemondása címén. 

 

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

önállóan gazdálkodó intézmény  bevételi - önkormányzati támogatás – és kiadási – 

személyi juttatás – előirányzatából 4,4 e Ft-ot töröl pedagógus szakvizsga és 

továbbképzés állami támogatás lemondása címén. 

 

64.§ 

 

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

működési tartalék előirányzatát 500 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Erzsébetvárosi Közterület – 

felügyelettel kötendő szerződésben vállalt kötelezettségek ez évi költségvetési fedezete 

címén, mely a következő évek költségvetésére tartós kötelezettségvállalást jelent. 
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65.§ 

 

A képviselő-testület a 14/2003.(II.18.) számú 2003. évi költségvetéséről szóló rendelet         

7.§-át  (4) bekezdéssel kiegészíti az alábbi szöveggel: 

„ Az intézményvezetők jutalom előirányzatának felhasználásáról a szakbizottság 

javaslata alapján a törvényben munkáltatói jogkörrel rendelkező polgármester, a 

költségvetés módosításáról a testület dönt.” 

 

66.§ 

 

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

működési tartalék előirányzatát 300 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Református 

Egyházközösség lelkész-lakás felújítási támogatása címén. 

 

67.§ 

 

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

működési tartalék előirányzatát 1.700 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi önkormányzati 

támogatás és kiadási dologi előirányzatát egyszeri céljelleggel   1.700 e Ft-tal megemeli 

az uszoda karbantartása címén. 

 

68.§ 

 

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

működési tartalék előirányzatát 250 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli ügyvédi díj címén. 

 

69.§ 

 

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

céltartalékon belül a Kisebbségi Alap előirányzatát 1617,5 e Ft-tal csökkenti és a kiadási 

kisebbségi  önkormányzatok támogatása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az 

Emberjogi és Kisebbségi Bizottság 9/2003.számú határozata és a kisebbségi 

önkormányzatok határozatai alapján.  
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(2) A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi - önkormányzati 

támogatás – és kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 200 e Ft-tal megemeli 

a Kisebbségi Alapról elnyert pénzeszköz címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi - önkormányzati 

támogatás – és kiadási dologi előirányzatát 100 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alapról 

elnyert pénzeszköz címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi - önkormányzati 

támogatás – és kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 150 e Ft-tal megemeli 

a Kisebbségi Alapról elnyert pénzeszköz címén. 

 

(5) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi - önkormányzati 

támogatás – és kiadási dologi előirányzatát 100 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alapról 

elnyert pénzeszköz címén. 

 

(6) A képviselő-testület a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi - önkormányzati 

támogatás – és kiadási dologi előirányzatát 200 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alapról 

elnyert pénzeszköz címén. 

 

(7) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi - önkormányzati 

támogatás – és kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 100 e Ft-tal megemeli 

a Kisebbségi Alapról elnyert pénzeszköz címén. 

 

(8) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi - önkormányzati 

támogatás – és kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 80 e Ft-tal, dologi 

előirányzatát 182 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alapról elnyert pénzeszköz címén. 

 

(9) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi - önkormányzati 

támogatás – és kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 90 e Ft-tal, dologi 

előirányzatát 415,5 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alapról elnyert pénzeszköz címén. 

 

70.§ 

(1) Az 1-69.§-ban foglalt módosítások miatt a kerület bevételi és kiadási előirányzata  

17.882.150,5 e Ft-ról   18.066.704,2 e Ft-ra  módosul. A Polgármesteri Hivatal és az 

intézmények módosított költségvetési előirányzatait a 3. számú melléklet részletesen 

tartalmazza. 

 (2)  A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit az I. félévi 

költségvetési beszámolóban alkalmazni, szerepeltetni kell. 

 

Budapest, 2003. július 03. 

 

 

Dr. Jónás Béla Csécsei Béla 

mb. jegyző polgármester 

 


