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63/2003. (XII.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 

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

céltartalékon belül a kiegészítő gyermekétkeztetési támogatás előirányzatát 229,5 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli a kiegészítő gyermekétkeztetési támogatás II. ütemű elszámolása 

címén.  

2.§ (1)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  40,0 e Ft-tal 

megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat pályázaton elnyert pénzeszköze címén. 

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

pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi 

Önkormányzat 64/2003. számú határozata alapján. 

3. § (1)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 260,0 e Ft-

tal megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

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

pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 260,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi 

Önkormányzat 21/2003. számú határozata alapján.  

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

céltartalékon belül a Kisebbségi Alap előirányzatát  150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási kisebbségi önkormányzatok önkormányzati támogatását ugyan ezen 

összeggel megemeli a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása címén. 

(2) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési 

önkormányzati támogatás – és kiadási - dologi 60,0 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 90,0 e 

Ft - 150,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alapról elnyert különböző rendezvények 

támogatása címén a Kisebbségi Önkormányzat 22/2003. számú határozata alapján.  

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

működésre átadott pénzeszköz előirányzatán belül a gyógyszertámogatás előirányzatát 

3.169,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli az adósságkezelési feladatok ellátása címén.  
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(2)  A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó 

Családsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – dologi egyszeri támogatásként 51,6 e Ft, IV. negyedévi 

működtetéshez 1.187,5 e Ft, felhalmozási egyszeri támogatásként 1.930,8 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 3.169,9 e Ft-tal megemeli az adósságkezelési csoport működtetése és az egyszeri 

beszerzések címén.  

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

működési tartalék előirányzatát 276,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 2002. évi térfigyelő 

kamerarendszer kiépítés többlet költsége címén. 

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

és felújítási tartalékon belül a Polgármesteri Alap előirányzatát 63.000,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 22.500,0 e Ft-tal megemeli karácsonyi 

díszkivilágítás, felhalmozási előirányzatát 6.500,0 e Ft megemeli a Teleki téri kerítés építése, 

felújítási előirányzatát 34.000,0 e Ft-tal megemeli a Krúdy Gyula utca burkolat felújítása 

(26.000,0 e Ft) és  a 32-esek tere rehabilitációs terv készítése (8.000,0 e Ft) címén. 

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

céltartalékon belül a pedagógiai szakmai szolgálat kötött felhasználású állami támogatás 

előirányzatát 4.212,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát a 

805915 szakfeladaton ugyan ezen összeggel megemeli az intézményi minőségirányítási 

program,  pedagógiai programok, helyi tantervek elkészítésének szakmai segítése címén.  

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 805915 

szakfeladat személyi juttatás előirányzatát 215,0 e Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok 

előirányzatát 36,1 e Ft-tal, dologi előirányzatát 145,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.  

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 25,0 e Ft, munkaadókat 

terhelő járulékok 4,0 e Ft, dologi 23,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 52,0 e Ft-tal megemeli 

kerületi verseny és előadás költségeinek finanszírozása címén. 

(3)   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 20,0 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel    23,2 e 

Ft-tal megemeli előadás költségeinek finanszírozása címén.  

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

támogatás-  és kiadási – személyi juttatás 25,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 5,6 e Ft, 

dologi 20,0  e Ft - előirányzatát céljelleggel  50,6 e Ft-tal megemeli előadás költségeinek 

finanszírozása címén. 

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 10,0 e Ft, munkaadót 

terhelő járulékok 1,6 e Ft – előirányzatát céljelleggel 11,6 e Ft-tal megemeli előadás 

költségeinek finanszírozása címén. 

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 130,0 e Ft, munkaadót terhelő 

járulékok 20,9 e Ft, dologi 102,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 252,9 e Ft-tal megemeli 

előadás költségeinek finanszírozása címén. 

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

és kiadási – személyi juttatás 5,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 0,8 e Ft – előirányzatát  

5,8 e Ft-tal céljelleggel megemeli előadás költségeinek finanszírozása címén. 
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10. § (1)  A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola kiadási felhalmozási 

előirányzatát 1.932,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli a minimális taneszközök beszerzése címén.  

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.200,0 e Ft-tal 

megemeli a Losonci téri Általános Iskola bevételi többlete címén.  

(3)   A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – működési saját – és 

kiadási – dologi előirányzatát 4.200,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén. 

11. § (1)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.580,0 e 

Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének –Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi 

többletei címén.  

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

Iskola bevételi – működési saját 410,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 1.170,0 e Ft - és 

kiadási  – dologi – előirányzatát 1.580,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete 

címén.  

12. § (1)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.532,0 e 

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

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

működési  saját 1.710,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 822,0 e Ft – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 2.532,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén.  

13. § (1)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  8.534,0 e 

Ft-tal megemeli a Szociális Foglalkoztató bevételi többlete címén.  

(2)  A képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató bevételi  működésre átvett pénzeszköz 

előirányzatát 6.534,0 e Ft-tal, pénzforgalom nélküli előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli és 

ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 3.942,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 1.261,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.331,0 e Ft-tal, felhalmozási 

előirányzatát  2.000,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 

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

működési céltartalékon belül a Kisebbségi Alap előirányzatát 202,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási kisebbségi önkormányzati támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli.  

(2)A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési 

önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 202,7 e Ft-tal megemeli a 

Kisebbségi Alapról elnyert pénzeszköz címén, a Kisebbségi Önkormányzat 26/2003. számú 

határozata alapján.  

15. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.500,0 e 

Ft-tal megemeli a Zeneiskola bevételi többlete címén.  

(2) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén.  

 16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 199,0 e Ft-

tal megemeli Gyermekjóléti Szolgálat pályázaton elnyert pénzeszköze címén.  

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

Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 199,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert 

pénzeszköz címén.  

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

Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatán 

belül a vásárolt közszolgáltatások előirányzatát 400,0 e Ft-tal, hajtó és kenőanyag 

előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát 

900,0 e Ft-tal megemeli 2 db számítógép és légkondicionáló berendezés beszerzése címén. 
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(4) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 644,0 e Ft-tal 

megemeli a Bölcsődék bevételi többlete címén.  

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

Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját 594,0 e Ft, 

működésre átvett pénzeszköz 50,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 644,0 e Ft-tal 

megemeli bevételi többletek és pályázaton elnyert pénzeszköz címén.  

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.122,0 e Ft-tal 

megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi többletei címén. 

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

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  – működési saját 312,0 e 

Ft, működésre átvett pénzeszköz 1.810,0 e Ft – és kiadási – dologi 772,0 e Ft, felhalmozás 

1.350,0 e Ft – előirányzatát 2.122,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén.   

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

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 

1.780,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújítási előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli fűtésfelújítás címén.  

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

működési tartalék előirányzatát 1.875,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Város FM KFT. adatszolgáltatás 

díjazása címén.  

18. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási RÉV 8 Rt. bonyolításában 

lévő felhalmozási építési, bontási – tervek készítése előirányzatát 13.000,0 e Ft-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

Vajdahunyad u. 37. épület bontása címén.  

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási RÉV 8 Rt. bonyolításában tervezett 

dologi telekhasznosítás, telekrendezés előirányzatáról 10.960,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi 

előirányzaton belül a Bókay u. 41.,45. és a Szigony u.29. épület bontása címén.  

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási RÉV 8 Rt. bonyolításában tervezett 

felhalmozási előirányzaton belül az építési és bontási tervek előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal, a 

Hock János u. 5. épület kiköltöztetése előirányzatát 140,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 5.140,0 e Ft-tal megemeli  a Bókay u. 41., 45. és a 

Szigony u. 29. épület bontása címén.  

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási RÉV 8 Rt. bonyolításában tervezett 

felújítási előirányzaton belül - a Baross u. 36.épület felújítási előirányzatából 60,0 e Ft-ot, a 

Baross u. 44. épület felújítási előirányzatából 11.401,0 e Ft-ot, a lakók által munkákra 

befizetett előirányzatból  225,0 e Ft-ot – összesen 11.686,0 e Ft-ot átcsoportosít a Baross u. 

38. lakóépület felújítására.  

19. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítási, 

felhalmozási tartalékon belül a Közterület-rehabilitációs Alap előirányzatát 31.849,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát  ugyan 

ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Közbiztonsági KHT. 2003. november 01.-től  KKR.- 

el kapcsolatos feladatbővülés 2003. évi támogatása címén.  

20. § A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola kiadási személyi juttatáson belül a 

céljellegű biztosítás előirányzatát 184,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli fűtéscső hibaelhárítása címén.  

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

működési céltartalék gyermekek kiegészítő étkezési hozzájárulása előirányzatát 732,2 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 Tolnai Lajos Általános iskola bevételi működési saját 

előirányzatán belül az étkezési térítési díj előirányzatát 732,2 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg 

a bevételi önkormányzati támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli gyermekek 

kiegészítő étkezési hozzájárulása címén.  

(3) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskola kiadási felhalmozási előirányzatát 

2.600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli minimális taneszköz beszerzése címén.  

22. § (1) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési 

Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási felhalmozási előirányzatát 686,0 e 

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

megemeli kötelező minimális taneszköz beszerzése címén.  

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

részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

pedagógiai szakszolgálati feladatokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  címén.  

23. § (1) képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.746,6 e Ft-

tal megemeli az Óvodák bevételi többletei címén. 

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

önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – működési saját 42,1 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 

300,0 e Ft – és kiadási – dologi előirányzatát 342,1 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi 

többletei címén. 

(3) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvoda bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

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

gazdálkodó Óvoda bevételi –működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi- előirányzatát 

250,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

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

gazdálkodó Óvoda bevételi –működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi- előirányzatát 

250,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

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

gazdálkodó Óvoda bevételi –működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi- előirányzatát 

200,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi –működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi- előirányzatát 

300,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi –működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi- előirányzatát 

100,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi –működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi- előirányzatát 

50,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

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

Péter u.-i) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi –működésre átvett pénzeszköz – 

és kiadási – dologi- előirányzatát 4,5 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

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

önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi ezen belül a karbantartás előirányzatát 837,5 e 

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

összeggel megemeli galéria vásárlása címén.  
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(12)  A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc u.-i részben önállóan 

gazdálkodó Óvoda kiadási dologi előirányzatát 313,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű minimális 

taneszköz vásárlása címén.  

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

önállóan gazdálkodó Óvoda  kiadási dologi előirányzatát 370,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli légtisztító 

berendezés vásárlása címén.  

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

céltartalékon belül a gyermekek kiegészítő étkezési hozzájárulása előirányzatát 6.038,3 e Ft-

tal, működési általános tartalék előirányzatát 3.884,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási intézményi támogatás előirányzatát 9.923,0 e Ft-tal megemeli az Óvodák működési 

saját bevétel tervezése címén.  

(15) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az 

étkezés térítési díj előirányzatát 417,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi 

önkormányzati támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermek étkeztetés 

kiegészítő hozzájárulása címén.  

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

önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az étkezési térítési díj 

előirányzatát  641,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermekétkeztetés kiegészítő hozzájárulása 

címén.  

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

önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az étkezési térítési díj 

előirányzatát  705,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermekétkeztetés kiegészítő hozzájárulása 

címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az étkezési térítési díj 

előirányzatát  1.026,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermekétkeztetés kiegészítő hozzájárulása 

címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az étkezési térítési díj 

előirányzatát  769,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermekétkeztetés kiegészítő hozzájárulása 

címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az étkezési térítési díj 

előirányzatát  785,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermekétkeztetés kiegészítő hozzájárulása 

címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az étkezési térítési díj 

előirányzatát 705,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermekétkeztetés kiegészítő hozzájárulása 

címén.  
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(22) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kun u.-i  részben önállóan 

gazdálkodó Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az étkezési térítési díj 

előirányzatát  433,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermekétkeztetés kiegészítő hozzájárulása 

címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az étkezési térítési díj 

előirányzatát  1.780,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermekétkeztetés kiegészítő hozzájárulása 

címén.  

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

önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az étkezési térítési díj 

előirányzatát  882,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermekétkeztetés kiegészítő hozzájárulása 

címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az étkezési térítési díj 

előirányzatát 273,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermekétkeztetés kiegészítő hozzájárulása cí 

mén.  

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

részben önállóan gazdálkodó intézmény  bevételi működési saját előirányzatán belül az 

étkezési térítési díj előirányzatát  818,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi 

önkormányzati támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermek- étkeztetés 

kiegészítő hozzájárulása címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az étkezési térítési díj 

előirányzatát  385,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermekétkeztetés kiegészítő hozzájárulása 

címén.  

(28) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százados úti részben önállóan 

gazdálkodó Óvoda bevételi működési saját előirányzatán belül az étkezési térítési díj 

előirányzatát  304,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a gyermekétkeztetés kiegészítő hozzájárulása 

címén.  

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

működési tartalék előirányzatról 66,0 e Ft – ot átcsoportosít a működési céltartalék szociális 

intézmények KJT. Helyi Juttatási Szabályzat előirányzatára korrekció címén.  

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

céltartalékon belül a KJT. Helyi Juttatási Szabályzat szociális ágazat előirányzatát 40,0       e 

Ft-tal, egészségügyi ágazat előirányzatát 216,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az 

intézményi támogatás előirányzatát 256,0 e Ft-tal megemeli.  

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

Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott temetési 

segélyezése címén.  

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

kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 216,0 e Ft-tal megemeli közalkalmazottak szociális 

és temetési segélyezése címén.  
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25. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi – működésre átvett pénzeszköz – 

és kiadási – személyi juttatás 54,0 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 15,6 e Ft – 

előirányzatát 69,6 e Ft-tal megemeli időközi választás címén.  

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatát 49,2 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás előirányzatát 36,0 e Ft-tal, munkaadókat 

terhelő járulékok előirányzatát 13,2 e Ft-tal megemeli az időközi választás címén.  

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

saját – és kiadási – dologi 306,3 e Ft, működési általános tartalék 178,3 e Ft – előirányzatát  

484,6 e Ft-tal megemeli állami gondozási díj címén.  

27. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – 

működési saját – és kiadási – felújítás – előirányzatát 425,0 e Ft-tal megemeli a Jókai Mór 

Általános Iskola felújítása során értékesített ajánlati dokumentációs bevétel címén.  

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

saját – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli a Baross u. 81. 

Közterület-felügyelet elhelyezés beruházása során értékesített ajánlati dokumentációs bevétel 

címén.  

28. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – 

központi állami támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 133,4 

e Ft –tal megemeli gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri támogatása címén.  

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

– központosított állami támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – 

előirányzatát 36,0 e Ft-tal megemeli személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén.   

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

állami támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 807,2 e Ft-tal 

megemeli közcélú foglalkoztatás címén.  

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

– központosított állami támogatás – és kiadási – működési általános tartalék – előirányzatát 

28.778,3 e Ft-tal megemeli a köztisztviselők 2003. VII.1.-i bérfejlesztésből adódó kiadási 

többlet megtérülése címén.  

29. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – 

normatív állami támogatás – és kiadási – működési általános tartalék – előirányzatát 33.545,0 

e Ft-tal törli nem kötött felhasználású állami normatíva lemondása címén.  

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

állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 352,0 e Ft-tal törli a 

nemzeti kisebbségi óvodai nevelés állami normatíva lemondása címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

176,0 e Ft-tal törli nemzeti kisebbségi óvodai nevelés állami normatíva lemondása címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

22,0 e Ft-tal megemeli nemzeti kisebbségi óvodai nevelés állami normatíva igénylése címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

22,0 e Ft-tal törli nemzeti kisebbségi óvodai nevelés állami normatíva lemondása címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

88,0 e Ft-tal törli nemzeti kisebbségi óvodai nevelés állami normatíva lemondása címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

22,0 e Ft-tal törli nemzeti kisebbségi óvodai nevelés állami normatíva lemondása címén. 
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(8) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kun u.-i részben önállóan 

gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

44,0 e Ft-tal törli nemzeti kisebbségi óvodai nevelés állami normatíva lemondása címén.  

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

kiadási – dologi – előirányzatát 22,0 e Ft-tal megemeli nemzeti kisebbségi óvodai nevelés 

állami normatíva igénylése címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

44,0 e Ft-tal törli nemzeti kisebbségi óvodai nevelés állami normatíva lemondása címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

132,0 e Ft-tal megemeli nemzeti kisebbségi óvodai nevelés állami normatíva igénylése címén. 

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

gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

132,0 e Ft-tal törli nemzeti kisebbségi óvodai nevelés állami normatíva lemondása címén.  

(13) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai L.u.19. részben önállóan 

gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

44,0 e Ft-tal törli nemzeti kisebbségi óvodai nevelés állami normatíva lemondása címén.  

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

Bölcsőde részben önállóan gazdálkodó intézmény  bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 44,0 e Ft-tal megemeli nemzeti kisebbségi óvodai nevelés 

állami normatíva igénylése címén.  

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

állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 8.580,0 e Ft-tal törli 

kizárólag magyar nyelven szervezett roma kisebbségi oktatás normatíva lemondása címén.  

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

önkormányzati támogatás – és kiadási személyi juttatás 750,0 e Ft, munkaadót terhelő 

járulékok 240,0 e Ft, dologi 374,0 e Ft – előirányzatát 1.364,0 e Ft-tal törli kizárólag magyar 

nyelven szervezett roma kisebbségi oktatás normatíva lemondása címén.  

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

– és kiadási – dologi – előirányzatát 220,0 e Ft-tal megemeli kizárólag magyar nyelven 

szervezett roma kisebbségi oktatás normatíva igénylése címén.  

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

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 44,0 e Ft-tal megemeli kizárólag magyar 

nyelven szervezett roma kisebbségi oktatás normatíva igénylése címén.  

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - személyi juttatás 1.878,0 e Ft, munkaadót 

terhelő járulékok 488,0 e Ft, dologi 318,0 e Ft – előirányzatát 2.684,0 e Ft-tal törli kizárólag 

magyar nyelven szervezett roma kisebbségi oktatás normatíva lemondása címén.  

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási - személyi juttatás 1.214,0 e Ft, munkaadót terhelő 

járulékok 316,0 e Ft, dologi 230,0 e Ft – előirányzatát 1.760,0 e Ft-tal törli kizárólag magyar 

nyelven szervezett roma kisebbségi oktatás normatíva lemondása címén.  

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

támogatás – és kiadási - személyi juttatás 791,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 253,0 e Ft, 

dologi 232,0 e Ft – előirányzatát 1.276,0 e Ft-tal törli kizárólag magyar nyelven szervezett 

roma kisebbségi oktatás normatíva lemondása címén.  
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(22) A képviselő-testület Tolnai Lajos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás 

– és kiadási - személyi juttatás 451,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 144,0 e Ft, dologi 

197,0 e Ft – előirányzatát 792,0 e Ft-tal törli kizárólag magyar nyelven szervezett roma 

kisebbségi oktatás normatíva lemondása címén.  

(23) A képviselő-testület Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos  Általános 

Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - személyi juttatás 629,0 e Ft, 

munkaadót terhelő járulékok 164,0 e Ft, dologi 175,0 e Ft – előirányzatát 968,0 e Ft-tal törli 

kizárólag magyar nyelven szervezett roma kisebbségi oktatás normatíva lemondása címén.  

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

kötött felhasználású állami támogatás – és kiadási – működési céltartalékon belül a 

pedagógiai szakmai szolgáltatás előirányzatát 26,0 e Ft-tal törli állami normatíva lemondása 

címén .  

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

– normatív kötött felhasználású állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – 

előirányzatát 45,6 e Ft-tal törli a diáksport állami támogatás lemondása címén.  

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 4,8 e Ft-tal törli a diáksport 

állami támogatás lemondása címén.  

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

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 16,8 e Ft-tal törli a diáksport állami támogatás 

lemondása címén.  

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 15,6 e Ft-tal törli a 

diáksport állami támogatás lemondása címén.  

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 8,4 e Ft-tal törli a diáksport 

állami támogatás lemondása címén. 

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 2,4 e Ft-tal törli a diáksport 

állami támogatás lemondása címén.  

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

és kiadási – dologi – előirányzatát 3,6 e Ft-tal törli a diáksport állami támogatás lemondása 

címén.  

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

– és kiadási – dologi – előirányzatát 6,0 e Ft-tal megemeli a diáksport állami támogatás 

igénylése címén.  

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

– és kiadási – dologi – előirányzatát 3,6 e Ft-tal megemeli a diáksport állami támogatás 

igénylése címén.  

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

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 1,2 e Ft-tal megemeli a diáksport állami 

támogatás igénylése címén.  

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

kötött felhasználású állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát  

433,6 e Ft-tal törli tanulók tankönyv állami támogatás lemondása címén.  

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási ellátottak juttatása – előirányzatát 20,8 e Ft-tal törli 

tanulók tankönyv-támogatás ( általános 9,6 e Ft, kiegészítő 11,2 e Ft) lemondása címén.  
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(37) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási ellátottak juttatása – előirányzatát 100,8 e Ft-tal törli tanulók tankönyv-

támogatás ( általános 33,6 e Ft, kiegészítő 67,2 e Ft) lemondása címén.  

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási ellátottak juttatása – előirányzatát 92,0 e Ft-

tal törli tanulók tankönyv-támogatás ( általános 19,2 e Ft, kiegészítő 72,8 e Ft) lemondása 

címén.  

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási - ellátottak juttatása – előirányzatát 131,2 e Ft-tal törli 

tanulók tankönyv-támogatás ( általános 19,2 e Ft, kiegészítő 112,0 e Ft) lemondása címén.  

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási - ellátottak juttatása – előirányzatát 102,4 e Ft-tal törli 

tanulók tankönyv-támogatás ( általános 7,2 e Ft, kiegészítő 95,2 e Ft) lemondása címén.  

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

és kiadási - ellátottak juttatása – előirányzatát 9,6 e Ft-tal törli tanulók tankönyv-támogatás ( 

általános) lemondása címén.  

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

támogatás – és kiadási - ellátottak juttatása – előirányzatát 12,0 e Ft-tal megemeli tanulók 

tankönyv-támogatás ( általános) igénylése címén.  

(42) A képviselő-testület az Jókai Mór  Általános Iskola bevételi  – önkormányzati 

támogatás – és kiadási - ellátottak juttatása – előirányzatát 4,8 e Ft-tal megemeli tanulók 

tankönyv-támogatás ( általános) igénylése címén.  

(43) A képviselő-testület az Tolnai Lajos Általános Iskola bevételi  – önkormányzati 

támogatás – és kiadási - ellátottak juttatása – előirányzatát 4,8 e Ft-tal megemeli tanulók 

tankönyv-támogatás ( általános) igénylése címén.  

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

támogatás – és kiadási ellátottak juttatása – előirányzatát 1,6 e Ft-tal megemeli tanulók 

tankönyv-támogatás ( általános 7,2 eFt, kiegészítő -5,6 e Ft) igénylése címén.  

30. § (1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi 

előirányzatát 1.040,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott 

pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a  polgármesteri saját működési 

előirányzaton belüli átcsoportosítás címén. 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatát 6.098,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 45,0 e 

Ft-tal, személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 4.800,0 e Ft-tal, munkaadókat terhelő 

járulékok előirányzatát 1.253,0 e Ft-tal megemeli a szociális terület alpolgármesteri és a 

közbiztonsági és informatikai tanácsnok saját működési előirányzatain belüli átcsoportosítás 

címén.  

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatát 4.965,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 3.520,0 e Ft-tal, 

munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 920,0 e Ft-tal, működésre átadott pénzeszköz 

előirányzatát 525,0 e Ft-tal megemeli a közművelődési – oktatási terület alpolgármester saját 

működési előirányzatain belüli átcsoportosítás címén.  

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli az általános alpolgármester saját működési előirányzatán belüli 

átcsoportosítás címén.  

31. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 

működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 4.266,9  e Ft-tal megemeli.  
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(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános 

működési tartalék előirányzatát 1.600,0 e Ft-tal megemeli átvett pénzeszköz címén.  

(3) Az képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 2.666,9 e Ft-tal megemeli tartásdíj megelőlegezés 1.803,7 e 

Ft, mozgáskorlátozottak támogatása 214,2 e Ft, otthonteremtési támogatás 649,0 e Ft szociális 

támogatások címén.  

32. § A képviselő -testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 Rt. bonyolításában megtervezett 

felhalmozási bevétel immateriális javak projekt értékesítés  előirányzatáról 120.000,0 e Ft – ot 

átcsoportosít a felhalmozási bevétel telekértékesítés előirányzatára.  

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

működési céltartalékon belül a szociális intézmények vezetőinek jutalom előirányzatát 

3.300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli a szociális intézmények vezetőinek jutalmazása címén.  

(2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala bevételi                           

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 500,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 160,0 e Ft – előirányzatát 660,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalmazása 

címén.  

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

Családsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény  bevételi  - önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 500,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 160,0 e Ft 

– előirányzatát 660,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén.  

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

Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi                                    

- önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 500,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 160,0 e Ft – előirányzatát 660,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalmazása 

címén.  

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

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény  bevételi  - önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 500,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 160,0 e Ft 

– előirányzatát 660,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén.  

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

Bölcsődék  részben önállóan gazdálkodó intézmény  bevételi  - önkormányzati támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 500,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 160,0 e Ft – előirányzatát 

660,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén.  

34. § A  képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre 

átvett pénzeszköz előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli, a kiadási működési tartalékon belül a 

pályázati önrész előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli a szociális szolgáltatástervezési koncepció 

előkészítési programja pályázat megvalósítása címén.  

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

(924047 szakfeladat) előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

működési céltartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli józsefvárosi sportcélok 

pályázati támogatása címén.  

(1) A képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt működési céltartalék felhasználási 

rendelkezési hatáskörét az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságra ruházza át. 

36. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi                             

– működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – intézményi támogatás (Roma Szolgálat 120,0 e 

Ft, Józsefvárosi Kulturális Központ 195,0 e Ft) – előirányzatát 315,0 e Ft-tal megemeli.  
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(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben 

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

juttatás – előirányzatát 120,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli kulturális szakemberek 

továbbképzése címén.  

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 195,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli 

kulturális szakemberek továbbképzése címén.  

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

felhalmozási és felújítási céltartalékon belül az Intézmény-rehabilitációs Alap előirányzatát 

3.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli az Okmányiroda klimatizálása címén.  

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

működési céltartalékon belül a Kisebbségi Alap előirányzatát 1.100,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.  

(2) A képviselő-testület a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési 

önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 170,0 e Ft-tal megemeli a 

Kisebbségi Alap pályázatán elnyert pénzeszköz címén a kisebbségi önkormányzat 26/2003. 

számú határozata alapján.   

(3) A képviselő-testület a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési 

önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 270,0 e Ft-tal megemeli a 

Kisebbségi Alap pályázatán elnyert pénzeszköz címén a kisebbségi önkormányzat 30/2003. 

számú határozata alapján.  

(4) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési 

önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 160,0 e Ft-tal megemeli a 

Kisebbségi Alap pályázatán elnyert pénzeszköz címén a kisebbségi önkormányzat 26/2003. 

számú határozata alapján.  

(5) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési 

önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli a 

Kisebbségi Alap pályázatán elnyert pénzeszköz címén a kisebbségi önkormányzat 45/2003. 

számú határozata alapján.  

(6) A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési 

önkormányzati támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 200,0 e 

Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alap pályázatán elnyert pénzeszköz címén a kisebbségi 

önkormányzat 48/2003. számú határozata alapján.  

(7) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadási dologi előirányzatát 

10,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszköz 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 24/2003. számú 

határozata alapján.  

39.§ A képviselő- testület Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési 

céltartalékon belül a Kisebbségi Alap előirányzatát 19,8 e Ft – tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a Hivatal kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

kisebbségi önkormányzatok működtetése címén.  

40.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.475,0 e 

Ft-tal megemeli az Erdélyi u-i Általános Iskola bevételi többlete címén.  

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkozatása előirányzatát 353,0 e Ft – tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

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

támogatás 353 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 825,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 

880,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 298,0 e Ft – előirányzatát 1.178,0 e Ft- tal megemeli 

közhasznúak foglalkozatása címén.  

(4) A képviselő –testület az Erdélyi u-i Általános Iskola bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 650 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert 

pénzeszköz címén.  

41.§ (1) A képviselő –testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.566,0 e 

Ft –tal megemeli a Zeneiskola bevételi többlete címén.  

(2) A képviselő – testület a Zeneiskola bevételi – működési saját 2.480,0 e Ft, működésre 

átvett pénzeszköz 86,0 e Ft – és kiadási – dologi 2.366,0 e Ft, felhalmozás 200,0 e Ft – 

előirányzatát 2.566,0 e Ft-tal megemeli intézményi bevételi többlet taneszköz, hangszer, és 

egyéb eszközök vásárlása, valamint a pályázat megvalósítása címén. 

42.§ A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatát 

2.600,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli kis értékű tárgyi eszközök vásárlása címén.  

43.§ A képviselő – testület és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék 

előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott 

pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli gázszolgáltatásból való kizárás 

időtartamára vonatkozó egyszeri lakossági kompenzáció címén.  

44.§ (1) A képviselő –testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 320,3 e Ft-

tal megemeli a Családsegítő Szolgálat bevételi többlete címén.  

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkozatása előirányzatát 137,2 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 

Családsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz 320,3 e Ft, önkormányzati támogatás 137,2 e Ft-  és kiadási – személyi juttatás 

330,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 126,6 e Ft – előirányzatát 457,5 e Ft – tal megemeli 

közhasznúak foglalkozatása címén.  

45.§ (1) A képviselő- testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 5.121,9 e 

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

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

660,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 2.606,9 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 

1.855,0 e Ft – és kiadási – dologi 3.266,9 e Ft, felhalmozás 1.855,0 e Ft - előirányzatát 

5.121,9 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszköz és saját bevételi többlet 

felhasználása címén.  

(3) A képviselő – testület a Somogyi Béla u-i Általános Iskola kiadási felhalmozás 

előirányzatát 1.972,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli taneszközök beszerzése címén.  

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

előirányzatát 1.330,0 e Ft –tal önkéntes nyugdíjpénztár 800,0 e Ft, betegszabadság 200,0 e Ft, 

étkezési hozzájárulás 200,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 106,0 e Ft – tal 

dologi SZJA előirányzatát 44,0 e Ft – tal csökkenti.   

(5) A képviselő – testület a Somogyi Béla i-i Általános Iskola kiadási dologi előirányzatát 

1.480,0 e Ft – tal megemeli közüzemi díjak, karbantartás szolgáltatás és rehabilitációs díj 

címén.  

46.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.515,0 e 

Ft – tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi többlete címén.  
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(2) A képviselő –testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési 

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 649,0 e Ft – tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli.  

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

pénzeszköz 1.515,0 e Ft, önkormányzati támogatás 649,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 

1.557,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 607,0 e Ft – előirányzatát 2.164,0 e Ft – tal 

megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén.  

47.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a polgármesteri Hivatal kiadási 

működési céltartalékon belül az oktatási, nevelési és közművelődési intézmények vezetőinek 

jutalma előirányzatát 11.880,0 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi 

támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.   

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

kiadási – személyi juttatás 380,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 121,6 e Ft – előirányzatát 

501,6 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén.  

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

gazdálkodó óvoda bevételi - önkormányzati támogatás– és kiadási – személyi juttatás 380,0 e 

Ft, munkáltatót terhelő járulékok 121,6 e Ft – előirányzatát 501,6 e Ft –tal megemeli az 

intézményvezető jutalmazása címén.  

(4) A képviselő – testület a  TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Óvoda                                  

– Bölcsőderészben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási– személyi juttatás 380,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 121,6 e Ft – előirányzatát 

501,6 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén.  

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

önállóan gazdálkodó óvoda bevételi  – önkormányzati támogatás – és kiadási– személyi 

juttatás 380,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 121,6 e Ft – előirányzatát 501,6 e Ft –tal 

megemeli az intézményvezető jutalmazása címén.  

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

támogatás – és kiadási– személyi juttatás 380,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 121,6 e Ft 

– előirányzatát 501,6 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén.  

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

önkormányzati támogatás – és kiadási– személyi juttatás 380 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 121,6 e Ft – előirányzatát 501,6 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása 

címén.  

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási– személyi juttatás 380,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 121,6 e Ft – előirányzatát 501,6 e Ft –tal megemeli az intézményvezető 

jutalmazása címén.  

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

önkormányzati támogatás – és kiadási– személyi juttatás 380,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 121,6 e Ft – előirányzatát 501,6 e Ft –tal megemeli az intézményvezető jutalmazása 

címén.  

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

önállóan gazdálkodó óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi 

juttatás 350,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 112,0 e Ft – előirányzatát 462,0 e Ft – tal 

megemeli intézményvezetői jutalom címén.  

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

önállóan gazdálkodó óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi 

juttatás 350,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 112,0 e Ft – előirányzatát 462,0 e Ft – tal 

megemeli intézményvezetői jutalom címén.  
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(12) A képviselő –testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi  – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 350,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 112,0 e Ft 

– előirányzatát 462,0 e Ft – tal megemeli intézményvezetői jutalom címén.  

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 350,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 112,0 e Ft 

– előirányzatát 462,0 e Ft – tal megemeli intézményvezetői jutalom címén. 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 350,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 112,0 e Ft 

– előirányzatát 462,0 e Ft – tal megemeli intézményvezetői jutalom címén. 

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

Iskola bevételi  – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 350,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 112,0 e Ft – előirányzatát 462,0 e Ft – tal megemeli 

intézményvezetői jutalom címén. 

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

személyi juttatás 350,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 112,0 e Ft – előirányzatát 462,0 e 

Ft – tal megemeli intézményvezetői jutalom címén.  

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

gazdálkodó óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 310,0 

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 99,2 e Ft – előirányzatát 409,2 e Ft –tal megemeli 

intézményvezető jutalma címén.  

(18) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kun u-i részben önállóan 

gazdálkodó óvoda bevételi  – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 310,0 

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 99,2 e Ft – előirányzatát 409,2 e Ft –tal megemeli 

intézményvezető jutalma címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi  – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 310,0 

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 99,2 e Ft – előirányzatát 409,2 e Ft –tal megemeli 

intézményvezető jutalma címén.  

(20) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százados úti részben önállóan 

gazdálkodó óvoda bevételi  – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 310,0 

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 99,2 e Ft – előirányzatát 409,2 e Ft –tál megemeli 

intézményvezető jutalma címén. 

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

önállóan gazdálkodó óvoda bevételi  – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi 

juttatás 310,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 99,2 e Ft – előirányzatát 409,2 e Ft –tal 

megemeli intézményvezető jutalma címén. 

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

önállóan gazdálkodó óvoda bevételi  – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi 

juttatás 310,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 99,2 e Ft – előirányzatát 409,2 e Ft –tal 

megemeli intézményvezető jutalma címén. 

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

gazdálkodó óvoda bevételi  – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 310,0 

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 99,2 e Ft – előirányzatát 409,2 e Ft –tal megemeli 

intézményvezető jutalma címén. 

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

– és kiadási – személyi juttatás 310,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 99,2 e Ft – 

előirányzatát 409,2 e Ft –tal megemeli intézményvezető jutalma címén. 
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(25) A képviselő – testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 

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

személyi juttatás 310,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 99,2 e Ft – előirányzatát 409,2 e Ft 

–tal megemeli intézményvezető jutalma címén. 

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

önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási                        

– személyi juttatás 300,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 96,0 e Ft – előirányzatát 396 e 

Ft-tal megemeli intézményvezető jutalma címén.  

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

támogatás – és kiadási – személyi 170,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 54,4 e Ft – 

előirányzatát 224,4 e Ft-tal megemeli intézményvezető jutalma címén.  

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

támogatás – és kiadási – személyi 170,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 54,4 e Ft – 

előirányzatát 224,4 e Ft-tal megemeli intézményvezető jutalma címén.  

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

gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi 80,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 25,6 e Ft – előirányzatát 105,6 e Ft-tal megemeli 

intézményvezető jutalma címén.  

48. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – 

felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási RÉV 8 Rt. bonyolításában – felhalmozási – 

előirányzatát 3.302,0 e Ft-tal megemeli a Vajdahunyad u. 37. rehabilitációja címén.  

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

– felújításra átvett pénzeszköz – és kiadási RÉV 8 Rt. bonyolításában – felújítási – 

előirányzatát 5.498,4 e Ft-tal megemeli a Práter u. 14. épület felújítása címén. 

 49. § A  képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – személyi juttatás előirányzatán 

belül a frakciók megbízási díj előirányzatát 2.727,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 873,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 

3.600,0 e Ft-tal megemeli a FIDESZ frakció tanácsadás szolgáltatása címén.  

50. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 Rt. bonyolításában végzendő 

kiadási felhalmozási előirányzatát 3.250,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Stratégiai Alap pályázat díjazása 

címén.  

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 Rt. bonyolításában végzendő 

kiadási dologi előirányzatát 151,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli peren kívüli egyezséggel történő 

lakásvásárlás címén.  

(3)A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási parkfelújítás előirányzatát 722,0 e 

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

összeggel megemeli park beruházása címén.  

51. § A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 

részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 2.200,0 e Ft-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén.  

52. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 

működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 2.090,8 e Ft-tal megemeli.  

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

céltartalék ezen belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 2.857,0 e Ft-tal csökkenti. 

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

juttatás előirányzatát 1.457,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.019,4 e Ft-

tal, dologi előirányzatát 2.470,5 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén.  
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53. § (1)   Az 1-52. § - ban foglalt módosítások miatt a kerület bevételi és kiadási 

előirányzata 18.813.427,8 e Ft-ról  18.841.008,2 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. 

 

1.sz. melléklet 

2003.évi  bevételi - kiadási előirányzat     18 813 427,80 

        

Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó intézmények,    

kisebbségi önkormányzatok      

        

Görög Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz  40  
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átvett 
pénzeszköz  260  

Tolnai Lajos Ált. Iskola bevételi kiesés kieg.étkezési tám. -732,2  

Óvodák bevételi kiesés kieg.étkezési támogatás  -9 923,00  

Időközi választás     69,6  

Gyermekgondozási díj    484,6  

Ajánlati dokumentációk értékesítése   575  

Központi és központosított állami támogatások  29 754,90  

Normatív állami támogatás lemondása nem kötött felhaszn. -33 545,00  

Nemzeti kisebbségi óvodai nev.állami norm.tám.lemondása -352  

Kizárólag magyar nyelven szervezett nemzeti kisebbs.oktatás -8 580,00  

Diáksport állami támogatás lemondása   -45,6  

Tanulók tankönyv támogatás állami noratíva lemondása -433,6  

Átvett pénzeszköz     4 266,90  

        

Részösszesen:     -18 160,40  

        
Módosítás 
összesen      4 897,20 

        

Intézmények       

Vajda Péter Ált.Iskola bevételi többlet   1 580,00  
Práter u.-i Általános Iskola bevételi 
többlet   2 532,00  

Losonci téri Általános Iskola bevételi többlete  4 200,00  

Szociális Foglalkoztató bevételi többlete   6 534,00  

Szociális Foglalkoztató pénzforgalom nélküli   2 000,00  

Zeneiskola bevételi többlet    1 500,00  

Gyermekjóléti Szolgálat pályázaton elnyert pénzeszköz 199  

Egyesített Bölcsődék bevételi többlet   644  

Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi többlet  2 122,00  

Óvodák bevételi többlete    1 746,60  

        

Részösszesen:     23 057,60  

        

        

Módosított  bevételi - kiadási előirányzat:    18 818 325,00 

        

 


