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2/2004. (I.28.) 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.§ (1) A  képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 15 e Ft –tal 

megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

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

átvett pénzeszköz és kiadási - dologi- előirányzatát 15 eFt –tal megemeli  a kisebbségi 

önkormányzat 34/2003. számú határozata alapján.  

2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 330 e Ft –tal  

megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén.  

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

céltartalékon belül  a Kisebbségi Alap előirányzatát 210 eFt –tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kisebbségi önkormányzatok támogatását ugyanezen összeggel megemeli a KEB 

23/2003 számú rendelete alapján. 

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

önkormányzat támogatása – és kiadási – dologi 170 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 40 e 

Ft – előirányzatát 210 eFt - tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 70/2003 számú 

határozata alapján. 

(4) A képviselő- testület a Görög Kisebbségi önkormányzat bevételi –működésre átvett 

pénzeszköz és kiadási – dologi – előirányzatát 330 e Ft –tal megemeli a kisebbségi 

önkormányzat 71-76/2003. számú határozataik alapján. 

3.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat 1.970,9 eFt –

tal megemeli a Németh László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi 

többlete címén.  

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 85,4 e Ft –tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási -intézményi támogatás -előirányzatát ugyanezen összeggel 

megemeli.  

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

bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 167,2 eFt, munkáltatót 

terhelő járulékok 43,6 eFt, dologi kiadások 381,9 eFt- előirányzatát 592,7 eFt-tal megemeli a 

pályázatokon átvett pénzeszközök címén.  

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

bevételi - működési saját – és kiadási-dologi  1.027,4 eFt, felhalmozás 151,5 eFt – 

előirányzatát 1.178,9 eFt-tal megemeli bevételi többlet címén.  
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(5) A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola kiadási felhalmozás előirányzatát 3.086 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli minimális taneszközök 

beszerzése címén.  

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

Iskola bevételi önkormányzati támogatás 85,4 eFt, működésre átvett pénzeszköz 199,3 eFt- és 

kiadási – személyi juttatás 206,8 eFt, munkáltatói járulék 77,9 eFt -  előirányzatát 284,7 eFt –

tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén.  

4.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 668 e Ft –

tal megemeli a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium bevételi többlete címén.  

(2) A képviselő – testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium kiadási 

személyi juttatás előirányzatát 1.948,8 e Ft –tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 

725,7 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 2.674,5 eFt –tal 

megemeli üres álláshelyek szolgáltatással történő kiváltása címén.  

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

előirányzatát 286 eFt –tal csökkenti a felhalmozás előirányzatát 286 e Ft –tal megemeli 

nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése címén.  

(4) A képviselő – testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium kiadási 

személyi juttatás továbbképzés előirányzatát 187 eFt –tal csökkenti, személyi juttatás 

helyettesítés előirányzatát 142 eFt –tal és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 45 eFt 

–tal megemeli a pedagógus továbbképzés állami normatíva felhasználása címén.  

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

működésre átvett pénzeszköz 300 eFt, működési saját 368 eFt – és kiadási – dologi 395 eFt, 

felhalmozás 273 eFt –előirányzatát 668 eFt –tal megemeli.  

5.§ A képviselő – testület az Erdélyi u.-i Általános Iskola kiadási felhalmozás előirányzatát  

7.550 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyanezen 

összeggel megemeli a minimális taneszközök beszerzése címén.  

   6.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 626 eFt –

tal megemeli a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi többlete címén.  

(2) A képviselő – testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – működési saját és 

kiadási – felhalmozás – előirányzatát 626 e Ft –tal megemeli pedagógusok számítógép 

vásárlás pályázati önrésze címén.  

(3) A képviselő – testület  a Somogyi Béla Általános Iskola kiadási  dologi előirányzatát 

248 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát ugyanezen 

összeggel megemeli minimális taneszközök vásárlása címén.  

7.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.360 eFt –

tal törli a Vajda Péter Ének - Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi kiesése 

címén.  

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

Iskola bevételi – működési saját – és kiadási – dologi- előirányzatát 3.360 eFt –tal törli 

étkezés térítési díj bevétel kiesése címén.  

(3) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 135 eFt –tal 

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

többlete címén.  

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

Iskola bevételi –működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 135 e Ft –tal megemeli 

terembérleti díj bevételi többlet címén.  
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(5) A képviselő - testület  a Vajda Péter Ének -  Zene és Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola kiadási felhalmozás előirányzatát 1.200 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

dologi előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli minimális taneszközök beszerzése címén. 

8.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 18.700 eFt –

tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete címén.  

(2) A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi – működési saját 2.800 eFt, 

működésre átvett pénzeszköz 13.927 eFt, felhalmozásra átvett pénzeszköz 1.973 eFt – és 

kiadási – dologi 13. 927 eFt, felhalmozás 4.773 eFt – előirányzatát 18.700 eFt –tal megemeli 

az intézmény bevételi többlete címén.  

(3) A képviselő– testület az Egészségügyi Szolgálat kiadási –személyi juttatás 29.312 eFt, 

munkáltatót terhelő járulékok 12.946 eFt, felújítás 3.000 eFt– előirányzatát 45.258 e Ft –tal 

csökkenti.  

(4) A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat kiadási – dologi 25.902 eFt, 

működésre átadott pénzeszköz 2.325 eFt, felhalmozás 17.031 e Ft- előirányzatát 45.258 e Ft-

tal megemeli.  

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

általános tartalék előirányzatát 40.000 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli  a Józsefvárosi 

Fejlődésért Egyesület támogatása címén, melynek célja a Józsefváros közrendje és 

közbiztonsága fejlődésének elősegítése.  

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

működésre átadott pénzeszköz előirányzaton belül a szociális segély adósságkezelési 

szolgáltatás előirányzatát 1.729,6 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatát 532,5 e Ft –tal  megemeli a Népszínház u. 22. szám alatti 33 m 2 -es helyiség  

éves bérleti díja címén.   

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

támogatás előirányzatát 1.197,1 eFt –tal megemeli adósságkezelési tanácsadó kialakítása 

címén.  

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

Családsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi- önkormányzati 

támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 1.197,1 eFt –tal megemeli 

adósságkezelési tanácsadó kialakítása címén.  

11.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános 

működési tartalék előirányzatát 19.000 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a társasházi közös költségek címén.  

12.§ A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási – informatikai 

előirányzatát 10.000 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási – dologi – informatika – 

előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli informatikai biztonsági szabályzat 

létrehozásához tanácsadási díj címén.  

13.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 

felhalmozási, felújítási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát 2004. évi visszapótlási 

kötelezettség mellett 18.400 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi (RÉV 8 

RT bonyolításában) előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Práter u. 24. szám alatti 

helyiség bérleti jogviszonyának megváltása címén.  

14.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános 

működési tartalék előirányzatát 1.000 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli Gyorssegély 

Alapítvány részére hajléktalanok segítésére mikrobuszok megvétele címén.  
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15.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános 

működési tartalék előirányzatát 1.800 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli folyóiratok, szaklapok beszerzése címén.  

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

előirányzatát 15.538 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási –felhalmozási 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 4 db gépjármű beszerzése címén.  

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

működési tartalék előirányzatát 5.000 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi  

előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli 4 db bérleménnyel kapcsolatos állásfoglalás, 

valamint értéknövelő beruházások elszámolása és szabályozása elkészítésének díjazása címén.  

18.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 

felhalmozási és felújítási tartalék előirányzatán belül a Közterület – rehabilitációs Alap 

előirányzatát 22.000 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási - felhalmozás–

előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc tér parkfejlesztés pályázati 

önrésze címén.  

19.§ A képviselő – testület az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal kiadási – általános  

működési tartalék előirányzatát 1.458,3 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Hivatal munkahelyi kockázatelemzés 

elkészítésének díjazása címén.  

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

felhalmozási és felújítási előirányzatokon belül a Közterület –rehabilitációs Alap előirányzatát 

visszapótlási kötelezettség mellett 2.704 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Hivatal átszervezésével 

kapcsolatosan szükséges épület felújítása címén.  

(2) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozás –Hivatali beszerzések- 

előirányzatát 2.000 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli kis értékű tárgyi eszközök vásárlása címén.  

21.§ A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi – 921925 szakfeladat – 

előirányzatát 100 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott 

pénzeszközök – 921925 szakfeladat – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

Kálvária téri könyvtár eszköz beszerzés támogatása címén.  

22.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 

felhalmozási és felújítási tartalékon belül az Intézmény – rehabilitációs Alap előirányzatát 

7.625 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyanezen 

összeggel megemeli, 65 db intézményre vonatkozóan műszaki szakértői díj címén.  

23.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános 

működési tartalék előirányzatát 666,6 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a tanácsterem hálózatépítéshez szükséges 

elektromos munkálatok elvégzése címén.  

24.§ (1) A képviselő – testület  az Önkormányzat és a Polgármester Hivatal kiadási 

felhalmozási és felújítási tartalékon belül az Intézmény – rehabilitációs Alap előirányzat 

5.500 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát 

ugyanezen összeggel megemeli.  

(2) A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás 

– és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 5.500 eFt – tal megemeli hőlég és gőzsterilizálók 

beszerzése és telepítése címén.  

25.§ A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozás – informatika – 

előirányzatát 13.000 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi – informatika – 

előirányzatát 13.000 eFt –tal megemeli informatikai szolgáltatás címén.  
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26.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési 

tartalékon belül a pályázati önrész előirányzatát 1.436 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadási felhalmozási előirányzatát 1.318 eFt –tal , dologi előirányzatát 118 eFt-tal megemeli 

az új gépjárművek üzembe helyezési költsége, egyéb felszerelések címén.   

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

működési céltartalékon belül az egészségügyi ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat 

továbbképzés és szociális támogatás előirányzatát 116 eFt –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadási  intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.  

(2) A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás  

és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát – 116 eFt –tal megemeli 6 fő közalkalmazott 

szociális támogatása címén.  

28.§ A képviselő – testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 

részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási felhalmozási előirányzatát 2.200 e Ft –tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi – előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli 

kisértékű eszközök beszerzése címén.  

29.§ A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc u.-i részben önállóan 

gazdálkodó intézmény kiadási felhalmozási előirányzatát 627,8 e Ft –tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás – dologi- előirányzatát  ugyan ezen összeggel megemeli kisértékű 

eszközök beszerzése címén.  

30. § (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat 1.735,0 eFt 

–tal megemeli a Vörösmarty Gimnázium  bevételi többlete címén.  

(2)  A képviselő - testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi – működési saját 1.000,0 e Ft, 

működésre átvett pénzeszköz 735,0 e Ft – és kiadási   dologi  előirányzatát 1.735,0 e Ft-tal 

megemeli az intézmény bevételi többlete címén.  

(3) A képviselő-testület a Vörösmarty Gimnázium kiadási -  személyi juttatás     2.273,0  

e Ft, a TB járulék 659,0 e Ft, munkaadói járulék  68,0 e Ft – előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal  

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

üres álláshelyek szolgáltatással történő kiváltása címén.  

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

központosított állami támogatáson belül  a jövedelempótló támogatások előirányzatát 19.275 

e Ft –tal megemeli.  

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

előirányzatát 19.275 e Ft –tal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás – 20.551 e Ft, 

időskorúak járadék – 3.981 e Ft, ápolási díj + 60.573 e Ft, közcélú foglalkoztatás +5.769 e Ft, 

rendszeres szociális segély -22.535 eFt) megemeli.  

32.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – 

működésre átvett pénzeszköz - és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 

1.685 e Ft –al megemeli tartásdíj megelőlegezés (487 eFt), otthonteremtési támogatás (1.188 e 

Ft), mozgáskorlátozottak támogatása (10 e Ft) címén.  

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

működésre átvett pénzeszköz intézményi elvonás és kiadási intézményi támogatás 

előirányzatát 1.712 e Ft –tal csökkenti.  

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

Iskola bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási dologi előirányzatát 1.712 eFt –tal 

csökkenti az ÁFA visszatérülése címén.  

34.§ A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi működésre átvett pénzeszköz – és 

kiadási  – személyi juttatás110 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 12 eFt -előirányzatát 122 e 

Ft –tal megemeli díszdiplomára átvett pénzeszköz címén. 
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35.§ A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozás – rendezési tervek – 

előirányzatát 8.875 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli.  

36.§ A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatát 2.363 e Ft –

tal, csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási -személyi juttatás előirányzatát 1.790 eFt –tal, 

munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 573 eFt –tal megemeli a Városfejlesztési és 

Lakásügyi Tanácsnok saját kerete terhére teljesül lakáspályázatok lebonyolításában 

résztvevők többlet –munka díjazása címén.  

37.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – 

központosított állami támogatás  - és kiadási – működési tartalék előirányzatát 10. 357 e Ft –

tal megemeli földgáz áremelés ellentételezése címén.  

38.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 300 e Ft –

tal megemeli a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén.  

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

pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 300 e Ft –tal megemeli a kisebbségi 

önkormányzat 43/2003 számú határozata alapján  

39.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás általános 

működési tartalék előirányzatát 1.575 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli szóró ajándékok vásárlása címén.  

40.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás általános 

működési tartalék előirányzatát 4.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Teleki tér karbantartása címén.  

41.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatát 

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

összeggel megemeli kisértékű tárgyi eszközök vásárlása címén.  

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatán belül az egyéb 

kiadási(hirdetés) előirányzatáról 2.000 e Ft-ot átcsoportosít a kisértékű eszközök vásárlása 

előirányzatára.  

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

és felújítási tartalékon belül az intézmény-rehabilitációs alap előirányzatát 3.700 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújítás előirányzatát – Tolnai L. u-i Általános Iskola 

padlóburkolat 2.500 e Ft, Losonci téri Általános Iskola fűtési hálózat strangelzáró cseréi 1.200 

e Ft – 3.700 e Ft-tal megemeli.   

43.§ (1) Az 1-42.§-ban foglalt módosítások miatt a kerület bevételi és kiadási előirányzata 

18.841.008,2 e Ft-ról 18.893.567,1 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal és az 

intézmények költségvetési előirányzatit az 1. számú melléklet tartalmazza.  

(2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2003. évi 

költségvetési beszámolóban alkalmazni kell  

 


