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Budapest Józsefváros Önkormányzatának 

 

61/2003. (XII.01.) 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. tv., a helyi 

önkormányzatokról szóló többször 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.§ 

 

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

céltartalék előirányzatát – közoktatás szakmai fejlesztés – 11.740,0 eFt-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 2.952,0 e Ft-tal megemeli közoktatás 

szakmai fejlesztés állami támogatás informatikai fejlesztése címén. 

 

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 

2.261,0 e Ft-tal megemeli közoktatás szakmai fejlesztés állami támogatás informatikai 

fejlesztése címén. 

 

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 2.029,0 e 

Ft-tal megemeli közoktatás szakmai fejlesztés állami támogatás informatikai fejlesztése 

címén. 

 

(5) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás 

– és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 2.211,0 e Ft-tal megemeli közoktatás 

szakmai fejlesztés állami támogatás informatikai fejlesztése címen. 
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(6) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – 

önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 2.287,0 e Ft-

tal megemeli közoktatás szakmai fejlesztés állami támogatás informatikai fejlesztése címén. 

 

2. § 

 

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

gyermekvédelemi ügygondnoki díj előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszköz ezen belül a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

előirányzatán belül a köztemetés előirányzatról 4.000,0 eFt-ot átcsoportosít a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás előirányzatára. 

 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal foglalkozás-egészségügy kiadási dologi 

előirányzatán belül szolgáltatás előirányzatról 33,2 e Ft-ot átcsoportosít a kis értékű tárgyi 

eszközök beszerzése előirányzatára  orvosi műszer beszerzése címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal foglalkozás-egészségügy kiadási dologi 

előirányzatán belül a szolgáltatás előirányzatát 406,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli orvosi műszer beszerzése 

címén.  

 

4. § 

 

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

tartalék  előirányzatát 7.152,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Belügyminisztérium 

részére átadandó külföldi gépjárművek ellenőrzési díja címén. 

 

5. § 

 

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

Orczy Kert sport pálya építés pályázati önrész  14.948,0 e Ft-os előirányzatát átcsoportosítja a 

Práter Ének –Zene Tagozatos Általános Iskola sportudvar építés előirányzatára. 
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(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a  Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási – 

felújítási céltartalék előirányzatán belül a Közterület-rehabilitációs Alap előirányzatát 

14.948,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzaton belül az Orczy 

Kert sportpálya építés pályázati önrész előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

pályázat elbírálásáig visszapótlási kötelezettség mellett. 

 

6. § 

 

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

tartalék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az ENIX-PRO KFT és az Önkormányzat 

közötti per ügyvédi díja címén. 

 

 

7. § 

 

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

előirányzatát 200.322,0 e Ft-tal megemeli. 

 

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

tartalékon belül a Parkoló Alap előirányzatát 178.712,0 e Ft-tal megemeli visszapótlási 

kötelezettség teljesítése címén. 

 

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

tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát 21.610,0 e Ft-tal megemeli részleges visszapótlási 

kötelezettség teljesítése címén. 

 

8. § 

 

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

felújítási tartalékon belül az Intézmény – rehabilitációs Alap előirányzatát 700,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a Baross u .111/B. Óvoda épület esővíz hálózat cseréje címén. 

 

9. § 

 

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

tartalék előirányzatát 3.700,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújítás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajdahunyad 1/b. kisebbségi 

önkormányzatoknak használatra átadott irodacsoport felújítása címén.      
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10. § 

 

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

működési tartalék előirányzatát  591,6 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  - dologi – előirányzatát 591,6 e Ft-tal megemeli az 

ANTSZ kötelezés teljesítése címén. 

 

11. § 

 

(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 63,0 e Ft-tal 

megemeli a PSZK. bevételi többlete címén. 

 

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

Szolgáltató Központ  bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 63,0 e Ft-

tal megemeli az intézmény bevételi többlete miatt. 

 

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

Szolgáltató Központ bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás  

4.433,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.476,5 e Ft, dologi kiadások 3.511,7 e Ft – 

előirányzatát  9.421,2 e Ft-tal törli az intézmény megszűnése címén. 

 

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

támogatás előirányzatát 9.421,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási általános 

működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

működési tartalék előirányzatát 1.152,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 52,2 e Ft-tal megemeli a PSZK megszűnését 

követően felmerülő költségek fedezete címén.  

 

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

– dologi – előirányzatát  céljelleggel 1.100,0 e Ft - tal megemeli az Erdélyi u. 6-8. 

irodacsoport karbantartása címén. 

 

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

működési tartalék előirányzatát 1.688,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Hivatal 

kiadási személyi juttatás előirányzatát 1.294,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 394,8 e Ft-tal megemeli  1 fő köztisztviselői létszám emelése és a pedagógiai 

szakmai feladatok koordinálása címén. 
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(9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános 

működési tartalék előirányzatát  4.815,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi – 805410 szakfeladat – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli pedagógiai 

szakmai szolgáltatás megvásárlása címén. 

 

12. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 751845 

szakfeladat személyi juttatás előirányzatát 7.957,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 2.549,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 2.601,0 e Ft-tal, összesen 13.107,0 e Ft-

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási általános működési tartalék előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli a Közterület-felügyelet új intézmény részére  27 fő álláshely 2003. 

november 1.-től történő átadása címén. 

 

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

működési tartalék előirányzatát 19.883,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 2003. november 01.-től 

alapított önállóan gazdálkodó Józsefvárosi Közterület-felügyelet ez évi költségvetése címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Józsefvárosi Közterület – felügyelet 2003. november 1.-től önállóan 

gazdálkodó intézmény 2003. évi költségvetését 35 fő engedélyezett álláshelyre az alábbiakban 

állapítja meg: 

 

Bevétel: 

- Önkormányzati támogatás    19.883,0 e Ft 

 

 

Kiadás: 

- személyi juttatás        9.680,0 e Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok      2.428,0 e Ft 

- dologi kiadások        7.775,0 e Ft. 

 

13. § 

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

18.613.042,8 e Ft-ról  18.813.427,8 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal és az 

intézmények módosított költségvetési előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2)   A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Budapest, 2003. november 25. 

 

 

 

Dr. Jónás Béla                                                   Csécsei Béla   

   mb. jegyző                                                              polgármester 
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