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21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 

a 2004.évi pénzmaradvány felhasználásról, valamint a 2005.évi költségvetés 

és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete ( a továbbiakban : képviselő – 

testület ) a Magyar Köztársaság 2005.évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV. tv., a helyi 

önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban : Ötv.) az 

államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban : ÁHT.), 

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban : Kr.) felhatalmazása alapján a képviselő – testület a 

2005.évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 6/2005 (II.25.) ök. számú 

rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg: 

1. §  

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát a kerület 2004. évi bruttó 

pénzmaradvány 2005. évi költségvetésben nem tervezett 3.728.094,0 e Ft-tal megemeli az 1. 

számú mellékletben részletezettek alapján. 

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

nélküli előző évben fel nem használt pénzmaradvány előirányzatát 4.748,0 e Ft-tal megemeli. 

(1.,3.,4.,5.,6. számú melléklet.) 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát 3.780.390,0 e Ft-tal megemeli 

a 2004. évi áthúzódó, kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány felhasználása címén. 

(1.,3.,4.,5.,6. számú melléklet). 

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

felhalmozási hitel – előirányzatát 68.940,0 e Ft-tal  megemeli 2004. évben Corvin - Szigony 

Projektre fel nem vett hitel összegével. 

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz 

előirányzatát az intézményi elvonások összegével 205.067,0 e Ft-tal és a Hivatalhoz tartozó 

részben önállóan gazdálkodó intézmények elvonásainak összegével 10.518,0 e Ft-tal 

megemeli, mely kerületen belüli duplázódást jelent. Részletezve a 3. számú mellékletben. 

(6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatát az intézményi 

alulfinanszírozás összegével 152.619,0 e Ft-tal megemeli, mely kerületen belüli duplázódást 

jelent.  Részletezve a 3. számú mellékletben. 

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

előirányzatát 19.736,0,0 e Ft-tal megemeli az állami normatíva elszámolása, visszafizetése 

címén. 

(8) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi – pénzforgalom nélküli 

bevétel – és kiadási előirányzatát 317,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 39. sorában 

részletezettek alapján. 

(9) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi – pénzforgalom nélküli 

bevétel – és kiadási előirányzatát 370,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 40. sorában 

részletezettek alapján. 

(10) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi – pénzforgalom nélküli 

bevétel – és kiadási előirányzatát 312,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 41. sorában 

részletezettek alapján. 
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(11) A képviselő-testület a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi – pénzforgalom nélküli 

bevétel – és kiadási előirányzatát 598,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 42. sorában 

részletezettek alapján. 

(12) A képviselő-testület a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi – pénzforgalom nélküli 

bevétel – és kiadási előirányzatát 165,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 43. sorában 

részletezettek alapján. 

(13) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi – pénzforgalom nélküli 

bevétel – és kiadási előirányzatát 1.258,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 44. sorában 

részletezettek alapján. 

(14) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi – pénzforgalom 

nélküli bevétel – és kiadási előirányzatát 923,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 45. 

sorában részletezettek alapján. 

(15) A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi – pénzforgalom nélküli 

bevétel – és kiadási előirányzatát 865,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 46. sorában 

részletezettek alapján. 

(16) A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi – pénzforgalom nélküli 

bevétel – és kiadási előirányzatát 738,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 47. sorában 

részletezettek alapján. 

(17) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi – pénzforgalom nélküli 

bevétel – és kiadási előirányzatát 474,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 48. sorában 

részletezettek alapján. 

(18) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat és a Teleki téri 

Piac részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi és kiadási előirányzatát megemeli a 3. 

számú melléklet 37.-38. sorában részletezettek szerint. 

(19) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi  pénzforgalom nélküli előirányzatát 

3.408.842,0 e Ft-tal – az eredeti költségvetésben tervezett  bruttó pénzmaradvány összegével  

csökkentett összeggel  -  megemeli. (2 számú melléklet) 

(20) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát 3.125.443,0 e Ft-tal 

megemeli a 2004. évi áthúzódó feladatok címén a 4.,5.,6. számú mellékletben részletezettek 

alapján. 

(21) A képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és 

kiadási előirányzatát 445.954,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 1-35. sorában 

részletezettek alapján. 

(22) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – külső intézményi támogatás 

47.037,0 e Ft, Hivatalhoz tartozó intézményi támogatás 456,0 e Ft, személyi juttatás 7.608,0  

e Ft, dologi 135.000,0 e Ft, felhalmozás 100.000,0 e Ft, felhalmozásra átadott pénzeszköz 

29.500,0 e Ft, működési általános tartalék 80.716,0 e Ft – előirányzatát 400.317,0 e Ft-tal 

megemeli a szabad pénzmaradvány felhasználása címén, amelyet részletesen a 3.számú 

melléklet 68.-112.sorszám tartalmaz. A képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 3. sz. melléklet 

107. sorában feltüntetett dologi lakóház-karbantartás előirányzatból 67.030 eFt-ot zárol. 

(23) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat és Teleki téri 

Piac részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási - személyi  juttatás – előirányzatát 456,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 104.-

105. sorában részletezettek alapján étkezési hozzájárulás emelése címén. 

(24) A képviselő-testület az intézmények bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási         

– személyi juttatás – előirányzatát 47.037,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 68.-102. 

sorában részletezettek alapján étkezési hozzájárulás emelése címén. 
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(25) A képviselő-testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítási – 

felhalmozási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát 18.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási felújítás előirányzatát 14.000,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 4.500,0 e 

Ft-tal megemeli, amelyet a 7.számú melléklet feladatonként részletez.  

2. §  

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

céltartalékon belül a 65. életév betöltésével alkalmazotti jogviszony megszüntetésével jutalom 

kifizetése előirányzatát 2.409,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi 

támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.  

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.825,2 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 584,1 e Ft – előirányzatát 2.409,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli az intézményvezető 

munkaviszony megszüntetése miatti jutalom címén. 

3. § 

A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kiadási személyi juttatás 

előirányzatát 300,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 200,0 e Ft-tal 

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

Kisebbségi Önkormányzat 10/2005.(III.25.) számú határozata alapján. 

4. § 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – dologi – előirányzatát 6.400,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg  a kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefváros Közbiztonságáért KHT. önkormányzati 

objektumokban telepített behatolás jelzőrendszerek karbantartási tevékenységének támogatása 

címén.  

5. § 

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

tartalékon belül a pályázati önrész előirányzatát 1.000,0 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 bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli  a  „ Biztos kezdet „  pályázati önrésze címén. 

6. § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ezen belül a Corvin – 

Szigony Projekt bevételi és kiadási előirányzatát a 8. számú mellékletben részletezettek 

alapján módosítja. 

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

41.160,0 e Ft-tal törli az  (1) bekezdésben foglalt módosítás alapján. 

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

41.160,0 e Ft-tal törli az  (1) bekezdésben foglalt módosítás alapján. 

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

általános tartalék előirányzatát 1.037,0 e Ft – tal megemeli az (1) bekezdésben foglalt 

módosítás miatt. 

7. § 

A képviselő-testület a polgármesteri Hivatal 921925 szakfeladatán  belül a kiadási dologi 

előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott 

pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Nyári Gyula fotóművész 

kiállításának támogatása címén. 
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8. § 

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

céltartalékon belül a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe rendelt KJT. Helyi 

Juttatási Szabályzat szociális ágazat továbbképzési és segélyezési előirányzatát 90,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli. 

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

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény – bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 70,0 e Ft-tal megemeli egy fő 

közalkalmazott temetési segélyezése és egy fő közalkalmazott továbbképzési támogatása 

címén. 

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

Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi önkormányzati támogatás és 

kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli egy fő közalkalmazott 

temetési támogatása címén. 

9. § 

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

céltartalékon belül az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe 

rendelt KJT. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 

179,0 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 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott  

szociális támogatása címén. 

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

és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli 2 fő szociális támogatása 

címén. 

(4) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnáziumhoz tartozó Deák – Diák Általános 

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

20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 75,0 e Ft-tal 

megemeli 3 fő közalkalmazott  továbbképzési támogatása címén. 

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 24,0 e Ft-tal 

megemeli 2 fő továbbképzési támogatása címén. 

10. § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 924047 szakfeladat 

kiadási dologi előirányzatát 447,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi 

támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 447,8 e 

Ft-tal megemeli versenybírói és rendezői díjak címén. 

11. § 

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

előirányzatán belül a Főépítész KTSZ előirányzatáról 3.900,0 e Ft-ot átcsoportosít 

térinformatikai rendszerhez hardver – szoftver beszerzésére. 
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12. § 

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

céltartalékon belül a pályázati önrész előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási – 921925 szakfeladat dologi – előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli Európai Napok pályázatán elnyerhető támogatás megelőlegezése címén. 

13. § 

(1) A képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató bevételi  - önkormányzati támogatás – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 812,5 e Ft-tal csökkenti tanulmányterv készítése miatt. 

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

támogatás – előirányzatát 812,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási – dologi – 

előirányzatát 812,5 e Ft-tal megemeli a Szociális Foglalkoztató jövőbeni működtetésére 

vonatkozó tanulmányterv készítése címén. 

14. §  

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

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

26,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 8,3 e Ft – előirányzatát 34,3 e Ft-tal csökkenti 

munkaközösség vezetői pótlék (10 hó) elvonása miatt.  

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

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

juttatás 26,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 8,3 e Ft – előirányzatát 34,3 e Ft-tal megemeli 

munkaközösség vezetői pótlék (10 hó) címén.  

15. §  

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 924047 szakfeladat 

kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.020,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az előirányzatok 

korrekciója címén. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 921925 szakfeladat 

kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.610,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az előirányzatok 

korrekciója címén. 

16. § 

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

támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 15.531,9 e Ft-tal 

megemeli a Bárka Színház KHT. I. negyedévi művészeti tevékenységének hozzájárulása 

címén. 

17. § 

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

– központosított állami támogatás – és kiadási – felújítás – előirányzatát 220,5 e Ft-tal 

céljelleggel megemeli a kerület belterületi útjainak szilárd burkolattal történő ellátása címén. 

18. § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 557,0 e Ft-tal 

megemeli a Vajda Péter Ének – Zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi 

többlete címén. 

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

bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 557,0 e Ft-tal 

megemeli a pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

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

kiadási személyi juttatás előirányzatát 205,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 65,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 270,0 

e Ft-tal megemeli álláshely szolgáltatással történő kiváltása címén.  
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19. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatai közül a 

nemzetközi kapcsolatok feladatokat az önkormányzati feladat besorolásból a hivatali 

besorolásba helyezi át. 

20. § 

A képviselő-testület a 6/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet 9.§ (5) bekezdésének első 

mondatát az alábbiakra módosítja: 

„ A képviselő-testület az intézmények és a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott működési és 

felhalmozási, felújítási előirányzatain belüli és közötti – kivéve létszámgazdálkodás, 

álláshelyre céljelleggel jóváhagyott előirányzatok, tisztségviselők, tanácsnokok saját keret 

előirányzatát – átcsoportosítás feletti hatáskörét a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságra 

ruházza át.” 

21. § 

(1) Az 1 - 20. § - ban foglalt módosítások miatt az önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzata 18.238.757,0e Ft-ról 22.015.688,4  e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal és 

az intézmények költségvetési előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza. 

(2) A jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba. 


