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27/2004. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet  

a 2004. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 

módosításáról 
 

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

Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésről szóló CXVI. tv., a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban ötv.), az államháztartásról szóló 

többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT.), valamint az államháztartás 

működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII. 30.) Kormány rendelet 

(továbbiakban Kr.) felhatalmazása alapján a képviselő-testület a 2004. évi költségvetésről és 

annak végrehajtási szabályairól szóló többször módosított 10/2004. (II.25.) ök. számú 

rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg: 

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

működési tartalék előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.  

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

kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 3.000,0 e Ft-tal megemeli a kreativitás 

világbajnokságon való részvétel támogatása címén. 

2. § 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 a büfé átalakítása és berendezések 

beszerzése céljából.  

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

működési tartalék előirányzatát 43,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ főépületére, 

öltözőire és a faházra vonatkozó épületvillamossági szakvélemény elkészítése címén.  

4. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási - 851219 szakfeladat 

– előirányzatán belül a gyermek-felnőtt háziorvosok szakmai minimum feltételek körébe 

tartozó eszközök előirányzatát 1.169,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg kis értékű 

eszközök beszerzése céljából a kiadás dologi előirányzatát 1.169,9 e Ft-tal  megemeli.  

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

működési tartalék előirányzatát 1.106,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefváros 

Közbiztonságáért KHT. járdatakarító gép javítás költségeinek támogatása címén.  

6. § (1)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 120,0 e Ft-

tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat 2003. évi eredménye címén.  

(2)  A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi – pénzforgalom nélküli bevétel 

– és kiadási – dologi – előirányzatát 120,0 e Ft-tal megemeli az intézmény 2003. évi 

eredményének működési alaptevékenységre történő felhasználása címén beszámolási 

kötelezettség mellett.  

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

működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 5.722,0 e Ft, munkaadókat 

terhelő járulékok 1.700,0 e Ft, dologi 2.008,0 e Ft – előirányzatát 9.430,0 e Ft-tal megemeli az 

EU. Parlament tagjainak választása központi hozzájárulása címén. 
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(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési 

tartalékon belül az EU Parlamenti tagság választás többletköltségei előirányzatát 15.000,0  

e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a  kiadási – személyi juttatás 9.100,0 e Ft, 

munkaadókat terhelő járulékok 2.908,0 e Ft, dologi 2.992,0 e Ft – előirányzatát ugyan ezen 

jogcímen megemeli.  

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

működési tartalék  előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli általános értékelési keretrendszer és az 

ISO szabványok bevezetése címén.  

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

működési tartalék előirányzatát 1.813,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási – 

személyi juttatás 1.360,0 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 453,0 e Ft – előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli külsős megbízási díja címén árszakértői és irattározási feladatok 

céljából.  

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

működési tartalék előirányzatát 838,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Józsefvárosi Becsületkereszt és Józsefvárosi 

kitüntetésben részesülők névsorának gránit emléktábla készítése címén.  

11. § (1)  Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási előirányzatán 

belül a privatizált gyermek és felnőtt háziorvosok szakmai minimum feltételek körébe tartozó 

tárgyi eszközök beszerzésének előirányzatát  154,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.  

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

és kiadási  - dologi – előirányzatát 154,9 e Ft-tal megemeli a bérelt Vajda Péter u. 10/b. 

rendelő festése és mázolása címén.  

12. § (1)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási 805410 szakfeladat személyi 

juttatás előirányzatát 163,0 e Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 42,5 e Ft-tal, 

dologi előirányzatát 884,2 e Ft-tal csökkenti.  

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

támogatás előirányzatát 1.089,7 e Ft-tal megemeli.  

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

bevételi  –  önkormányzati támogatás  –  és  kiadási –  dologi –  előirányzatát céljelleggel 57,3  

e Ft-tal megemeli kerületi tantárgyi versenyek bonyolítási költségei címén.  

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

– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 52,3 e Ft-tal megemeli kerületi tantárgyi 

versenyek és szakmai előadások költségei címén.  

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

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

terhelő járulékok 2,6 e Ft, dologi 52,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel 64,8 e Ft-tal megemeli 

kerületi tantárgyi versenyek és szakmai előadások költségei címén.  

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 153,0 e Ft, munkaadókat terhelő 

járulékok 39,9 e Ft, dologi 472,5 e Ft – előirányzatát céljelleggel 665,4 e Ft-tal megemeli 

kerületi tantárgyi versenyek és szakmai előadások költségei címén. 

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

– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel megemeli 46,7 e Ft-tal szakmai előadások 

költségei címén.  

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

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 181,9 e Ft-tal megemeli 

tanulmányi versenyek bonyolításának költségei címén.  
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(9) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang – Százados út – 

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

dologi – előirányzatát 4,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai előadás költségei címén.  

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

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

dologi – előirányzatát 17,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai előadás költségei címén.  

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

működési céltartalékon belül az OKISB hatáskörében lévő Pedagógus Szolgálati 

Emlékéremhez járó jutalom előirányzatát 316,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadási önkormányzati támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.                      

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

– személyi juttatás 239,4 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 76,6 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 316,0 e Ft-tal megemeli Pedagógiai Szolgálati Emlékérem átadásához járó 

jutalom címén.  

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

működési céltartalékon belül az OKISB hatáskörében lévő KJT Helyi Juttatási Szabályzat 

továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 72,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.  

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

és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 52,0 e Ft-tal megemeli 3 fő 

közalkalmazott továbbképzési támogatása címén.  

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 20,0   

e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott temetési segélyezése címén.  

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

működési céltartalékon belül a SZEB hatáskörében lévő KJT. Helyi Juttatási Szabályzat 

továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 80,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

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

Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 60,0 e Ft-tal megemeli 3 fő 

közalkalmazott temetési segélyezése címén.  

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

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 20,0 e Ft-tal megemeli   

1 fő közalkalmazott szociális támogatása  címén.  

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

működési tartalék előirányzatát 2.111,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

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

– személyi juttatás 1.603,0 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 508,0 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 2.111,0 e Ft-tal megemeli 3 fő közalkalmazott jubileumi jutalma címén.  

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

működési tartalék előirányzatát 23.000,0 e Ft-tal csökkenti.  

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

előirányzatát 18.000,0 e Ft-tal megemeli felnőtt fogászati alapellátás Központi Stomatológiai 

Intézetnek hozzájárulás címén.  

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

támogatás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli.  
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(4)  A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás – 

és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 5.000,0 e Ft-tal megemeli privatizált 

háziorvosok felé történő tevékenység többletköltségeinek egyszeri támogatása címén.  

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

működési tartalék előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.  

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

Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 300,0 e Ft-tal megemeli 0-3 éves 

korosztály ellátási kötelezettség szerződéssel történő kiváltása címén 2004.V.01.-től  XII.31.-

ig terjedő időszakra.  

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

céltartalékon belül a pályázati önrész előirányzatát 452,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 350,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 102,0 e Ft-tal megemeli emlékplakett és jelvénytervezési pályaművek 

I-III. helyezettek pénzjutalma címén.  

20. § (1) A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási személyi juttatás 

előirányzatát  2.039,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát  948,0 e Ft-tal, 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 

1.500,0 e Ft-tal csökkenti a Kisebbségi Önkormányzat 16/2004. számú határozata alapján. 

(2)  A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási dologi előirányzatát 

5.487,0 e Ft-tal megemeli a  Kisebbségi Önkormányzat 16/2004. számú határozata alapján.  

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

központi állami támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 

34.382,0 e Ft-tal megemeli a Bárka Józsefvárosi Színház  KHT. művészeti tevékenységének 

kiadásaihoz megítélt központi költségvetési hozzájárulása címén. 

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

állami támogatás – és kiadási  – működésre átadott pénzeszköz –  előirányzatát   30.000,0 e Ft 

– tal megemeli a Bárka Józsefvárosi Színház KHT. működtetési hozzájárulás kiegészítő 

központi költségvetési támogatása címén.  

22. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.490,0 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  1.894,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 596,0 e Ft – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 2.490,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén.  

(3) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola kiadási 

felhalmozási előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot a dologi kiadások előirányzatára átcsoportosít a 

minimális taneszközök beszerzési értéke miatt.  

23. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 491,6 e Ft-

tal megemeli a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános  Iskola működésre 

átvett pénzeszközök bevételi többlete címén. 

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 133,5 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli.  

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

bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 36,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 9,0 e Ft, dologi 135,0 e Ft – előirányzatát 180,0 e Ft-tal megemeli 

pályázatokon elnyert pénzeszközök címén.  
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(4) A képviselő-testület a  Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

bevételi – működésre átvett pénzeszköz 311,6 e Ft, önkormányzati támogatás 133,5 e Ft  - és 

kiadási – személyi juttatás 321,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 123,5 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 445,1 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén.  

 

24. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.513,0 e 

Ft-tal megemeli a Vörösmarty Gimnázium bevételi többlete címén. 

(2) A képviselő-testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi – működésre átvett pénzeszköz 

– és kiadási – dologi – előirányzatát 3.513,0 e Ft-tal megemeli a pályázatokon elnyert 

pénzeszközök címén.  

25. § (1)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.417,5 e 

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

többletei címén.  

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

bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 732,5 e Ft-tal 

megemeli a pályázatokon elnyert pénzeszközök címén.  

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

bevételi – működési saját – és kiadási – dologi 530,0 e Ft, felhalmozás 142,0 e Ft – 

előirányzatát 672,0 e Ft-tal megemeli eszközök beszerzése címén.  

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

bevételi – működési saját, áfa visszaigénylés – és kiadási – dologi – előirányzatát egyszeri 

céljellegű támogatás címén 1.013,0 e Ft-tal megemeli rendkívüli karbantartási munkálatok 

elvégzése címén.  

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

működésre átadott pénzeszközön belül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatát 

400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli.  

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

Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  - önkormányzati támogatás – és 

kiadási – dologi – előirányzatát egyszeri jelleggel 400,0 e Ft-tal megemeli Gyermeknapi 

rendezvény költségei címén.  

27. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi kötött állami normatíván belül az 

adósságcsökkentési támogatás előirányzatát 45.000,0 e Ft-tal, az adósságcsökkentési 

támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás előirányzatát 45.000,0 e Ft-tal törli.  

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

átadott pénzeszköz, ezen belül az adósságcsökkentési támogatás előirányzatát 45.000,0 e Ft-

tal, az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás előirányzatát 

45.000,0 e Ft-tal törli.  

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működésre 

átadott pénzeszköz , segély előirányzatán belül az adósságcsökkentési támogatás előirányzatát 

5.000,0 e Ft-tal, az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 

előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a helyi rendeletben szabályozott 

lakásfenntartási támogatás előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli.  

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

általános tartalék előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg  a kiadási 

működésre átadott pénzeszköz helyi lakásfenntartási támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli.  

28. § (1) Az 1 - 27. § - ban foglalt módosítások miatt a kerület bevételi és kiadási 

előirányzata 20.872.600,3 e Ft-ról 20.865.444,4 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal és 

az intézmények költségvetési előirányzatait a 1. számú melléklet tartalmazza.  

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 


