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37/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 

a 2005. évi költségvetésről  és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) 

Budapest Józsefváros Önkormányzati 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 végrehajtási szabályairól szóló 6/2005 (II.25.) Budapest 

Józsefváros Önkormányzati rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg: 

 

1. § 

 

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

általános tartalék előirányzatát 1.926,1 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 1.459,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 466,9 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel megemeli az igazgató felmentési időre járó illetménye címén. 

 

2. § 

 

A képviselő-testület a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 

6/2005.(II.25.) számú rendelet 66. számú mellékletének 4. sorában az oktatás minimális 

felszereltség teljesítésére vállalt több éves kötelezettséget, melyet a 274/2005.(VI.09.) számú 

határozata alapján az alábbiak szerint módosít 

- 2006. évre vonatkozóan   319.349,0 e Ft-ról 157.000,0 e Ft-ra, 

- 2007. évre vonatkozóan  140.000,0 e Ft-ról 104.000,0 e Ft-ra, 

- 2008. évre vonatkozóan  132.400,0 e Ft-ról 124.000,0 e Ft-ra. 

 

3. § 

 

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

általános tartalék előirányzatából zárolt 100.000,0 e Ft-ot a zárolás alól felold. 

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

adó – és kiadási – működési általános tartalék előirányzatából 75.456,0 e Ft-ot  töröl a 

forrásmegosztás korrekciója címén. 

 

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

visszafizetés előirányzatát 8.750,0 e Ft-tal megemeli a Bárka Józsefvárosi Színház és 

Kulturális KHT. tagi kölcsönének  2004-2005. évi törlesztő részlete címén. 

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

általános tartalék előirányzatát 3.750,0 e Ft-tal megemeli. 

 

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

átadott pénzeszköz előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli a Bárka Józsefvárosi Színház és 

Kulturális KHT. Comet Fesztivál létrehozása és a 2005. évi programjainak támogatása címén. 

 

5. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás személyi juttatáson 

belül a képviselők és bizottsági tagok díjazása előirányzatát 5.600,0 e Ft-tal, munkáltatót 

terhelő járulékok előirányzatát 1.960,0 e Ft-tal  csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 7.560,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. 

Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása címén. 

 

6. § 

 

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

általános tartalék előirányzatát 1.800,0 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 Családsegítő 

Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 1.800,0 e Ft-tal megemeli a Népkonyha 2005. IX. 01.-től 180 

férőhelybővítés ez évi költségei és az ÁNTSZ. határozatában foglaltak végrehajtása címén.  

 

7. § 

 

(1) 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 csökkenti az intézményvezető 

munkaviszony fenntartása miatt felmentésre biztosított előirányzat elvonása címén. 

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

támogatás előirányzatát 2.409,3 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működési 

általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az  (1) bekezdésben foglaltak 

miatt. 

8. § 

 

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

általános tartalék előirányzatát 1.737,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel  megemeli. 

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

és kiadási – személyi juttatás 1.316,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 421,2 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel 1.737,3 e Ft-tal megemeli az igazgató felmentési idejére járó 

illetmény és járulékai címén. 

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

általános tartalék előirányzatát 4.700,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

működésre átadott pénzeszköz kölcsön nyújtás előirányzatát ugyan ezen összeggel, megemeli 

a Nap Klub Alapítvány vissza térítendő támogatása címén. 

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

kölcsön törlesztése és kiadási működési általános tartalék előirányzatát 4.700,0 e Ft-tal 

megemeli a Nap Klub Alapítvány 2005. november 15.-ei visszatérítendő támogatás 

visszafizetése címén. 

 

10. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felújítási 

előirányzaton belül a közterület –rehabilitáció előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli  „ Kulturált 

eb-tartás 2005 „ című pályázat önrésze címén. 

 

11. § 

 

A képviselő-testület a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 

6/2005.(II.25.) számú rendelet 66. számú „ több éves kötelezettséggel járó beruházások, 

fejlesztések, felújítás mellékletét kiegészíti 2007-2008. évre 71.000,0 e Ft-tal  a Magdolna 

negyed megvalósítása címén. 

12. § 

 

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

tartalék előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozásra 

átadott pénzeszköz előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 

Alapítvány II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületének renoválásához 

támogatás nyújtása címén. 

13. § 

 

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási lakóház működtetés előirányzatán 

belül a karbantartás előirányzatát a zárolás alól feloldja és ezzel egyidejűleg 30.000,0 e Ft-tal 

csökkenti. 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási útkarbantartás dologi előirányzatát 

30.000,0 e Ft-tal megemeli kátyúzás címén. 

(3) A képviselő-testület a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 

6/2005.(II.25.) számú rendelet 66. számú több éves kötelezettséggel járó beruházások, 

fejlesztések, felújítások című mellékletet kiegészíti 2006. évre 60.000,0 e Ft-tal, 2007. évre 

30.000,0 e Ft-tal kátyúzás címén. 

14. § 

 

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

céltartalékon belül a minőségfejlesztési feladatok előirányzatát 1.692,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás a kiadás 805915 szakfeladat dologi előirányzatát ugyan ezen 

összeggel, megemeli oktatási intézmények minőségirányítási programmal kapcsolatos 

szakmai konzultáció és ellenőrzés címén. 

 

15. § 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 805915 

szakfeladat dologi előirányzatát 800,0 e Ft-tal csökkenti a SZÜV. Rt. szerződésének 

felbontása címén. 

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

támogatás előirányzatát 800,0 e Ft-tal megemeli. 

(3) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás 

– és kiadási – dologi – előirányzatát 90,0 e Ft-tal megemeli műszaki – rendszertechnikai 

követési, hibaelhárítási, karbantartási feladatok 2005. október 01.-től történő ellátása címén. 

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

Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 48,0 e Ft-tal megemeli műszaki – rendszertechnikai követési, 

hibaelhárítási, karbantartási feladatok 2005. október 01.-től történő ellátása címén. 

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

és kiadási – dologi – előirányzatát 60,0 e Ft-tal megemeli műszaki – rendszertechnikai 

követési, hibaelhárítási, karbantartási feladatok 2005. október 01.-től történő ellátása címén. 

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

és kiadási – dologi – előirányzatát 42,0 e Ft-tal megemeli műszaki – rendszertechnikai 

követési, hibaelhárítási, karbantartási feladatok 2005. október 01.-től történő ellátása címén. 

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

és kiadási – dologi – előirányzatát 110,0 e Ft-tal megemeli műszaki – rendszertechnikai 

követési, hibaelhárítási, karbantartási feladatok 2005. október 01.-től történő ellátása címén. 

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 136,0 e Ft-tal 

megemeli műszaki – rendszertechnikai követési, hibaelhárítási, karbantartási feladatok 2005. 

október 01.-től történő ellátása címén. 

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

önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 70,0 e Ft-tal megemeli 

műszaki – rendszertechnikai követési, hibaelhárítási, karbantartási feladatok 2005. október 

01.-től történő ellátása címén. 

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

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 108,0 e Ft-tal megemeli műszaki – 

rendszertechnikai követési, hibaelhárítási, karbantartási feladatok 2005. október 01.-től 

történő ellátása címén. 

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

– és kiadási – dologi – előirányzatát 18,0 e Ft-tal megemeli műszaki – rendszertechnikai 

követési, hibaelhárítási, karbantartási feladatok 2005. október 01.-től történő ellátása címén. 

(12) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – zene és Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola  bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 84,0 e Ft-tal 

megemeli műszaki – rendszertechnikai követési, hibaelhárítási, karbantartási feladatok 2005. 

október 01.-től történő ellátása címén. 

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

– dologi – előirányzatát 34,0 e Ft-tal megemeli műszaki – rendszertechnikai követési, 

hibaelhárítási, karbantartási feladatok 2005. október 01.-től történő ellátása címén. 

 

 

 

 

 

16. § 
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(1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.892,4 e Ft – tal 

megemeli a Roma  Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

(2) A képviselő –testület a Roma Önkormányzat bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és 

kiadási – személyi juttatás 1.308,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 583,9 e Ft – 

előirányzatát 1.892,4 e Ft – tal megemeli a 16/2005.(07.27.) számú határozata alapján. 

 

 

17. § 

 

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

előirányzatán belül az oktatási intézmények minimális taneszközök és helyiségek kialakítása 

előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítási előirányzatán 

belül a Vajda Péter u.-i Óvoda épület felújítás előirányzatát megemeli teraszfelújítás címén. 

 

18. § 

 

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

átadott pénzeszközön belül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatát 1.650,0               

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 Családsegítő 

Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.650,0 e Ft-tal megemeli nyári 

gyermekétkeztetés címén. 

19. § 

 

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

előirányzatán belül a Gyermek és Ifjúsági feladatok 2004. évi pályázaton elnyert 1.800,0            

e Ft-ot  88,8 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli kis-értékű eszközök beszerzése címén.  

 

20. § 

 

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

előirányzaton belül az oktatás kötelező minimális taneszközök és helyiségek kialakítása 

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

1.000,0 e Ft-tal megemeli a Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda épületének épületgépészeti tervezési 

munkái címén. 

21. § 

 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan 

gazdálkodó intézmény kiadási személyi juttatás előirányzatát 697,0 e Ft-tal, munkáltatót 

terhelő járulékok előirányzatát 203,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatát 900,0 e Ft-tal megemeli az ellátottak nyári táboroztatása címén. 

 

 

 

 

22. § 
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A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felújítás 

előirányzatán belül a közterület rehabilitációs előirányzatán belül a Nap téri park 

rekonstrukciójára címesítve 3.800,0 e Ft-ot jóváhagy. 

 

23. § 

 

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

tartalék előirányzatát 154,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg  a környezetvédelem 

kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel, megemeli a Nagyfuvaros u.-i 

balesetveszélyes fák metszése címén. 

24. § 

 

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

céltartalékon belül a Pedagógus Szolgálati Emlékéremhez járó jutalom és járulékai 

előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal, a működési általános tartalék előirányzatát 2.390,5 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg az intézményi támogatás előirányzatát 4.890,5 e Ft-tal 

megemeli. 

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

és kiadási – személyi juttatás 530,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 169,5 e Ft –

előirányzatát céljelleggel 699,5 e Ft-tal megemeli Pedagógus Szolgálati Emlékérem 

kitüntetésben részesülők jutalmazása címén. 

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 800,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 255,7 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.055,7 e Ft-tal megemeli Pedagógus 

Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesülők jutalmazása címén. 

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

– önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 468,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 150,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 618,0 e Ft-tal megemeli Pedagógus Szolgálati 

Emlékérem kitüntetésben részesülők jutalmazása címén. 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 273,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 88,0 e Ft– 

előirányzatát céljelleggel 361,0 e Ft-tal megemeli Pedagógus Szolgálati Emlékérem 

kitüntetésben részesülők jutalmazása címén. 

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

Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény  bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 572,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 182,4 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 754,4 e Ft-tal megemeli Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben 

részesülők jutalmazása címén. 

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

– személyi juttatás 817,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 261,4 e Ft –előirányzatát 

céljelleggel 1.078,4 e Ft-tal megemeli Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben 

részesülők jutalmazása címén. 

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

kiadási – személyi juttatás 245,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 78,5 e Ft –előirányzatát 

céljelleggel 323,5 e Ft-tal megemeli Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben 

részesülők jutalmazása címén. 

 

 

25. § 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatán belül az átmeneti segély előirányzatát  50,0 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 Őszirózsa 

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi  - önkormányzati 

támogatás – és kiadási - dologi – előirányzatát  egyszeri támogatásként 50,0 e Ft-tal megemeli 

az elhunyt közalkalmazott temetésére autóbusz bérlése címén.  

 

26. § 

 

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

céltartalékon belül az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörében lévő 

oktatási ágazat KJT. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és segélyezési előirányzatát 

72,0 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 – személyi juttatás előirányzatát 4 fő 

közalkalmazott továbbképzési támogatása címen 72,0 e Ft-tal megemeli. 

 

27. § 

 

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

tartalékon belül a Kisebbségi Alap előirányzatát 1.783,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási kisebbségek települési önkormányzati támogatás előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli. 

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

önkormányzati támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát 538,3 e Ft-tal megemeli a 

Kisebbségi Önkormányzat 25/2005. számú határozata alapján. 

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

önkormányzati támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát 450,0 e Ft-tal megemeli a 

Kisebbségi Önkormányzat 18/2005. számú határozata alapján. 

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

önkormányzati támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a 

Kisebbségi Önkormányzat 15/2005. számú határozata alapján. 

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

önkormányzati támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát 395,0 e Ft-tal megemeli a 

Kisebbségi Önkormányzat 20/2005. számú határozata alapján. 

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

önkormányzati támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a 

Kisebbségi Önkormányzat 24/2005. számú határozata alapján. 

 

28. § 

 

A  képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal parkfenntartás játszótéri 

közterületi eszközök ellenőrzésére kiadási dologi előirányzatát 2.185 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a                   

( Golgota téri 132 e Ft, a Kálvária téri 203 e Ft és a többi játszótérre keretösszeg 1.850 e Ft ) 

játszóterek eszközeinek cseréje címén. 

29. § 
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A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási 

előirányzatán belül az oktatás kötelező minimális taneszköz beszerzés és helyiségek 

kialakítása előirányzatát 25.000 e Ft-tal csökkenti és a kiadás felújítás előirányzatát megemeli 

a Szűz u.2. Óvoda épületének tetőfelújítása címén. 

 

30. § 

 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítás 

előirányzatán belül a közterület – rehabilitáció előirányzatát 125 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Losonci tér 

és Nap tér rekonstrukció tervezői művezetése címén. 

 

31.§. 

 

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felújítás 

előirányzatán belül az útfelújítás előirányzatát 1.500 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli forgalomtechnika címén. 

 

32.§. 

 

A képviselő – testület a Szociális Foglalkoztató kiadás dologi előirányzatát 965 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli másológép és szövegszerkesztő program vásárlása címén. 

 

33. § 

 

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

általános tartalék előirányzatát 1.900 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

környezetvédelem dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a parlagfüves 

területek kényszerkaszálása címén. 

34. § 

 

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

általános tartalék előirányzatát 1.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési 

céltartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli egyéni sportolók támogatása címén. 

 

35. § 

 

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

általános tartalék előirányzatát 0,3 e Ft-tal, működési céltartalékon belül az állami iskolatej 

támogatás és tejalap maradvány előirányzatát 10.991,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a 805915 számú szakfeladat dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

iskolatej vásárlása címén. 

 

 

 

36. § 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.319,0 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 – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.319,0 e Ft-tal megemeli az intézmény saját 

bevételi többlete címén. 

 

37. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 385,0 e Ft-tal 

megemeli a Práter Ének-zene tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. 

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 256,7 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel, 

megemeli. 

(3)  A képviselő-testület a Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – működésre 

átvett pénzeszköz 385,0 e Ft, önkormányzati támogatás 256,7 e Ft – és kiadási – személyi 

juttatás 470,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 171,2 e Ft – előirányzatát 641,7 e Ft-tal 

megemeli a közhasznúak I-II. negyedévi foglalkoztatása címén. 

 

38. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 857,1 e Ft-tal 

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

címén. 

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 29,1 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 68,0 e Ft, önkormányzati támogatás 29,1 e Ft – és 

kiadási – személyi juttatás 70,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 26,2 e Ft – előirányzatát 

97,1 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

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

bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 134,6 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 35,2 e Ft, dologi 619,3 e Ft - előirányzatát 789,1 e Ft-tal 

megemeli pályázatokon, meghatározott célra kapott támogatások és megvalósulása címén. 

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

dologi céljellegű versenybírói és rendezési díjak előirányzatát 128,4 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg ugyan ezen jogcímen céljelleggel a személyi juttatás előirányzatát 119,8  e 

Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 8,6 e Ft-tal megemeli.  

 

39. § 

 

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

támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 12.797,1 e Ft-tal 

megemeli egyszeri támogatás címén. 

 

 

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

tartalék előirányzatát 458,6 e Ft-tal, működési céltartalékon belül az adójutalék előirányzatát 

17.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 

13.226,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 4.232,4 e Ft-tal megemeli 

adójutalék címén. 

41. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.520,0 e Ft-tal 

megemeli a Losonci téri Általános Iskola bevételi többlete címén. 

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

– személyi juttatás 1.000,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 320,0 e Ft, dologi 2.200,0 e Ft 

– előirányzatát 3.520,0 e Ft-tal megemeli az intézmény saját bevételi többlete címén. 

 

42. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.413,9 e Ft-tal 

megemeli a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

(2)  A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – működési saját 1.193,9            

e Ft, működésre átvett pénzeszköz 220,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.413,9              

e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 

 

43. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és  kiadási előirányzatát 2.110,0 e Ft-tal 

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

(2) A képviselő-testület az Erdélyi u.-i Általános Iskola bevételi - működési saját – és kiadási 

– dologi 1.310,0 e Ft, felhalmozás 800 e Ft – előirányzatát 2.110,0 e Ft-tal megemeli az 

intézmény bevételi többlete címén. 

44. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – központosított 

állami támogatás – és kiadási - intézményi támogatás -  előirányzatát 540,0 e Ft-tal megemeli 

érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása címén.  

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

általános tartalék előirányzatát 1.548,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel, megemeli. 

(3) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás- 

és kiadási – személyi juttatás 1.657,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 430,9 e Ft – 

előirányzatát 2.088,2 e Ft – tal céljelleggel megemeli érettségi vizsgák költségei címén. 

 

45. § 

 

A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített 

Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 1.549,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatáson 

belül az üdülési támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli üdülési csekk 

vásárlása címén. 

 

46. § 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 217,6 e Ft-tal 

megemeli a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatására átvett pénzeszköz címén. 

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 145,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát megemeli a Roma Szolgálat 

támogatása címén. 

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

gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz 217,6 e Ft, önkormányzati 

támogatás 145,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 274,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

87,9 e Ft – előirányzatát 362,6 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

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

átvett pénzeszköz előirányzatát 4.307,4 e Ft – tal megemeli. A kiadás működési céltartalékon 

belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 5.899,6 e Ft-tal csökkenti, és ezzel 

egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 451,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 177,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 9.579,0 e Ft-tal megemeli 

közhasznúak foglalkoztatása címén.  

 

47. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre átadott 

pénzeszköz előirányzatáról a Központi Stomatológiai Intézet 18.000,0 e Ft támogatás 

összegét a kiadás dologi előirányzatára átcsoportosítja az Intézettől vásárolt közszolgáltatás 

címén. 

48. § 

 

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

nélküli előirányzatát 215.585,0 e Ft-tal megemeli és a bevételi működésre átvett pénzeszköz 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az intézmények előző évi pénzmaradvány 

elvonása, könyvelési program változása címén. 

 

49. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 Rt. bonyolításában 

rehabilitációs feladaton belül a kiadási dologi előirányzatát 11.848,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen 

összeggel, megemeli a Leonardo u. 26. lakóinak bérleti jogviszony megváltása címén.  

 

50. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal lakóház-működtetésen belül 

a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadási felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli JVK. 

házkezelőségi iroda felújítására biztosított támogatás címén.  

 

 

 

 

51. § 
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A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi –működési saját – 

és kiadási – dologi – előirányzatát 1.409,8 e Ft-tal államháztartáson belüli továbbszámlázás 

1.332,7 e Ft, államháztartáson kívüli továbbszámlázás 77,1 e Ft címén. 

 

52. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működési saját – 

és kiadási – dologi – előirányzatát 3.117,5 e Ft-tal megemeli  József Bál címén. 

 

53. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 Rt. 

bonyolításában Corvin – Szigony Projekt rehabilitációs feladatok bevételi felhalmozásra 

átvett pénzeszköz előirányzatát 24.088,4 e Ft-tal megemeli – Vajdahunyad u.44.szám   

5.573,8 e Ft, Futó u.39. szám  2.309,5 e Ft, Práter u.27. szám 1.305,6 e Ft, Futó u. 

35.,37.,40.,42. szám 14.899,5 e Ft – rehabilitációs pályázati összeg lehívása címén. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 Rt. 

bonyolításában Corvin – Szigony Projekt rehabilitációs feladatok bevételi felhalmozási 

kölcsön felvétel előirányzatát 40.670,6 e Ft-tal megemeli - Vajdahunyad u.44.szám   5.573,8 e 

Ft, Futó u.39. szám  4.618,9 e Ft, Práter u.27. szám 4.454,4e Ft, Futó u. 35.,37.,40.,42. szám 

26.023,5 e Ft – rehabilitációs visszatérítendő pályázati összeg lehívása címén. 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal RÉV 8.Rt. 

bonyolításában Corvin - Szigony – Projekt rehabilitációs feladatok kiadási felhalmozásra 

átadott pénzeszköz előirányzatát 47.530,1 e Ft-tal megemeli – Vajdahunyad u.44.szám 

8.608,8 e Ft, Futó u. 39. szám 4.118,3 e Ft, Práter u. 27. szám 5.760,0 e Ft, Futó u. 

35.,37.,40.,42. szám 29.043,0 e Ft – bérleti jogviszony megváltása címén. 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal RÉV 8.Rt. 

bonyolításában Corvin - Szigony – Projekt rehabilitációs feladatok kiadás felhalmozási 

előirányzatát 17.228,9 e Ft-tal megemeli - Vajdahunyad u.44.szám 2.538,8 eFt, Futó u. 39. 

szám 2.810,1 e Ft, Futó u. 35.,37.,40.,42. szám 11.880,0 e Ft – vásárlás, kisajátítás címén. 

 

54. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Corvin – Szigony – Projekt 

költségvetésén belül a kiadás felhalmozási előirányzatról 693,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 

felújítási előirányzatra a Nagyfuvaros u. 12.1/10.a felújítása címén. 

 

55. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre 

átvett pénzeszköz – és kiadási - működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 4.152,0 e Ft-tal 

megemeli tartásdíj megelőlegezés 1.482,0 e Ft, mozgáskorlátozottak támogatása 2.670,0 e Ft 

címén. 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 220,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

59,0 e Ft – előirányzatát 279,0 e Ft-tal megemeli a 2004. évi népszavazás elszámolása címén. 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – működési általános tartalék – előirányzatát 520,0 e Ft-tal 

megemeli a SZAK 2004. pályázat elszámolása címén. 
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(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre 

átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 153,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

42,0 e Ft – előirányzatát 195,0 e Ft-tal megemeli a díszoklevéllel járó juttatás címén. 

 

56. § 

 

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

állami támogatás előirányzatát 1.710 e Ft-tal megemeli, SZJA normatív állami támogatás 

előirányzatát 11.247 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működési általános 

tartalék előirányzatát 9.537 e Ft-tal törli szociális feladatokat érintő normatív állami 

támogatás lemondása címén. 

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

állami támogatás – és kiadási – működési általános tartalék előirányzatát 9.851 e Ft – tal törli 

az oktatás – nevelés ágazatát érintő normatív állami támogatás lemondása címén. 

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

felhasználású állami normatív támogatás – és kiadási működési céltartalékon belül az 

informatikai fejlesztés, működés, taneszközök beszerzése előirányzatát 380 e Ft-tal törli 

állami támogatás lemondása címén. 

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

állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát ( 805915 szakfeladat 2,5 e Ft, 805410 

szakfeladat 39,6 e Ft ) 42,1 e Ft – tal törli állami támogatás lemondása címén. 

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

állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 533,4 e Ft-tal megemeli 

a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola céljelleggel biztosított állami támogatás 

igénylése címén. 

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

önkormányzati támogatás – és kiadás dologi előirányzatát 2,6 e Ft-tal, ellátottak pénzbeni 

juttatása 70,8 e Ft – tal megemeli céljelleggel diáksport és tanulók tankönyv hozzájárulása 

állami normatíva igénylése címén. 

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

önkormányzati támogatás – és – kiadási – személyi juttatás 348 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 112 e Ft, - előirányzatát céljelleggel 460 e Ft-tal megemeli állami támogatás 

képesség-kibontakoztató oktatás lemondása és integrációs felkészítés igénylése címén. 

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

állami támogatás – és kiadási intézményi támogatás előirányzatát 71,4 e Ft-tal törli a Deák – 

Diák Általános Iskola céljelleggel biztosított állami támogatások lemondása címén. 

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

Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási dologi előirányzatát 52,2 e Ft – tal és 

az ellátottak pénzbeni juttatás előirányzatát 19,2 e Ft-tal csökkenti integrációs felkészítés, 

diáksport, tanulók tankönyv - hozzájárulás állami támogatásának lemondása címén. 

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

állami támogatás – és kiadási intézményi támogatás előirányzatát 214,5 e Ft-tal megemeli a 

Losonci téri Általános Iskola céljelleggel biztosított állami támogatás igénylése címén. 

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

támogatás – és kiadási dologi előirányzatát 416,1 e Ft – tal megemeli, ellátottak pénzbeni 

juttatása előirányzatát 201,6 e Ft – tal csökkenti integrációs felkészítés, diáksport és tanulók 

tankönyv-hozzájárulás állami normatíva igénylése és lemondása címén. 

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

állami támogatás – és kiadás  - intézményi támogatás – előirányzatát 9,4 e Ft – tal megemeli a 

Somogyi Béla Általános Iskola céljelleggel biztosított állami támogatás igénylése címén. 
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(13) A képviselő – testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási dologi előirányzatát 2,6 e Ft-tal csökkenti és az ellátottak pénzbeni 

juttatás előirányzatát 12,0 e Ft-tal megemeli diáksport és tanulók tankönyv-hozzájárulás 

állami támogatás lemondása és igénylése címén . 

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

állami támogatás és kiadási intézményi támogatás előirányzatát 242,8 e Ft – tal törli a Vajda 

Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola céljelleggel biztosított állami 

támogatások lemondása címén. 

(15) A képviselő – testület a Vajda Péter Ének – Zene és Tatnevelés Tagozatos Általános 

Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási dologi előirányzatát 5,2 e Ft-tal, 

ellátottak pénzbeni juttatása előirányzatát 237,6 e Ft-tal csökkenti diáksport és tanulók 

tankönyv-hozzájárulás állami támogatás lemondása címén. 

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

állami támogatás és kiadási intézményi támogatás előirányzatát 27,9 e Ft-tal törli a Németh 

László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola céljelleggel biztosított állami 

támogatás lemondása címén. 

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

bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási dologi előirányzatát 3,9 e Ft – tal , ellátottak 

pénzbeni juttatása előirányzatát 24,0 e Ft-tal csökkenti diáksport és tanulók tankönyv-

hozzájárulás állami támogatás lemondása címén. 

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

állami támogatás és kiadási intézményi támogatás előirányzatát 18 e Ft-tal törli a Jókai Mór 

Általános Iskola céljelleggel biztosított állami támogatás lemondása címén. 

(19) A képviselő – testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és 

kiadási ellátottak pénzbeni juttatás előirányzatát 18 e Ft-tal csökkenti tanulók tankönyv-

hozzájárulás lemondása címén. 

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

állami támogatás és kiadási intézményi támogatás előirányzatát 238,5 e Ft-tal törli az Erdélyi 

u-i Általános Iskola céljelleggel biztosított állami támogatás lemondása címén. 

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

– és kiadási dologi előirányzatát 11,7 e Ft-tal, ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát 

226,8 e Ft-tal csökkenti diáksport és tanulók tankönyv-hozzájárulás állami támogatás 

lemondása címén. 

(22) A képviselő – testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi normatív 

állami támogatás és kiadási intézményi támogatás előirányzatát 442,5 e Ft-tal törli a Dugonics 

András Gimnázium céljelleggel biztosított állami támogatás lemondása címén. 

(23) A képviselő – testület a Dugonics András Gimnázium bevételi önkormányzati támogatás 

és kiadási személyi juttatás előirányzatát 60,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 58,5 e Ft-tal, 

ellátottak pénzbeni juttatása előirányzatát 324,0 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga, 

érettségire felkészülés, diáksport és tanulók tankönyv-hozzájárulása állami támogatás 

lemondása címén. 

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

állami támogatás és kiadási intézményi támogatás előirányzatát 15 e Ft-tal megemeli a Tolnai 

Lajos Általános Iskola céljelleggel biztosított állami támogatás igénylése címén. 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 15 e Ft-tal megemeli pedagógus 

szakvizsga állami támogatás igénylése címén. 

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

állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 3.370 e Ft-tal megemeli 

szervezett intézményi étkeztetés normatív állami támogatás címén. 
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(27) A képviselő – testület az Önkormányzat  bevételi és kiadási előirányzatát 7.745 e Ft-tal 

megemeli az intézmények étkezéstérítési díjai címén. 

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

általános tartalék előirányzatát 1.431 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az intézmények vásárolt 

élelmezése, intézményi étkeztetés címén. 

(29) A képviselő – testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – működési saját 259 e 

Ft, önkormányzati támogatás 186 e Ft – és kiadási dologi – előirányzatát 445 e Ft-tal 

csökkenti szervezett intézményi étkeztetés állami támogatás lemondása címén. 

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

Iskola bevételi – működési saját 805 e Ft, önkormányzati támogatás 1.030 e Ft – és kiadási – 

dologi – előirányzatát 1.835 e Ft – tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetés állami 

támogatás lemondása címén. 

(31) A képviselő – testület a Práter Ének – Zene tagozatos Általános Iskola bevételi – 

működési saját 1.713 e Ft, önkormányzati támogatás 1.226 e Ft, és kiadási – dologi – 

előirányzatát 2.939 e Ft-tal megemeli szervezett intézményi étkeztetés normatív állami 

támogatás igénylése címén. 

(32) A képviselő – testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – működési saját 6.740 e 

Ft, önkormányzati támogatás 4.249 e Ft – és kiadási – dologi előirányzatát 10.989 e Ft-tal 

megemeli szervezett intézményi étkeztetés normatív állami támogatás igénylése címén. 

(33) A képviselő – testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – működési saját 370 e Ft, 

önkormányzati támogatás 513 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 883 e Ft – tal 

csökkenti szervezett intézményi étkeztetés állami támogatás lemondása címén. 

(34) A képviselő – testület az Erdélyi u-i Általános Iskola bevételi – működési saját 141 e Ft, 

önkormányzati támogatás 342 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 483 e Ft – tal 

csökkenti szervezett intézményi étkeztetés állami támogatás lemondása címén. 

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

részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját 723 e Ft, önkormányzati 

támogatás 511 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.234 e Ft – tal megemeli szervezett 

intézményi étkeztetés normatív állami támogatás igénylése címén. 

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

gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját 144 e Ft, önkormányzati támogatás 886 e Ft 

– és kiadási – dologi – előirányzatát 1.030 e Ft-tal megemeli szervezett intézményi étkeztetés 

normatív állami támogatás igénylése címén. 

57. § 

 

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

támogatás és kiadási – működésre átadott pénzeszközön belül a gyermekvédelmi átmeneti 

támogatás segély előirányzatát 1.650 e Ft-tal megemeli szociális célú gyermekétkeztetés 

címén.                                                           

58.§ 

 

(1)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre 

átvett pénzeszköz – és kiadási – működési tartalékon belül a pályázati önrész – előirányzatát 

2.000 e Ft-tal megemeli az Európai Napok pályázati támogatás megelőlegezés visszapótlása 

címén. 

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

átadott pénzeszközön belül a Józsefvárosi Bárka Színház KHT támogatásán belül a 

Józsefvárosi Napok előirányzatát 2.767,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 
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dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Napok 

rendezvénysorozatán belül az Európai Napok rendezvénysorozat pályázati önrésze címén. 

 

59. § 

 

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 működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a szenvedélybetegek közösségi ellátása címén a Félúton Alapítvány támogatása 

valamint a Fővárosi Szolidaritási Alap pályázati önrésze címén. 

 

60. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás lakóház-működtetés 

dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 45.483,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel 

egyidejűleg a fűtés előirányzatát 1.004,0 e Ft-tal, gázenergia előirányzatát 347,0 e Ft-tal, 

villamos-energia előirányzatát 2.131,0 e Ft-tal, víz-csatorna előirányzatát  39.456,0 e Ft-tal, 

szemétszállítás előirányzatát 733,0 e Ft-tal, egyéb költségek, ráfordítások előirányzatát 

1.812,0 e Ft-tal megemeli.  

 

61. § 

 

A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kiadás személyi juttatás 

előirányzatát 204,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 66,0 e Ft-tal 

megemeli, a dologi előirányzatán belül az egyéb kiadások előirányzatát 270,0 e Ft-tal 

csökkenti a Kisebbségi Önkormányzat 25-26./2005.(VIII.19.) számú határozatai alapján. 

 

62.§ 

 

(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 805915 szakfeladat 

dologi kiadási előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi 

támogatást ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

Iskola bevételi  - önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 

150,0 e Ft-tal megemeli a kerületi ünnepélyes 2005/2006. tanévnyitó költségeinek 

hozzájárulása címén. 

 

63. § 

 

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

működési tartalék előirányzatát 333,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 

intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

 

 

 

(2) A képviselő-testület a TÁ – TI –KA Óvodához tartozó Mesepalota (Somogyi B.u.) 

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

személyi juttatás 252,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 80,8 e Ft – előirányzatát 
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céljelleggel 333,2 e Ft-tal megemeli Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadásához járó 

jutalom címén. 

 

 

64. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felújítási 

előirányzatán belül a közterület rehabilitáció előirányzatából 10.000,0 e Ft-ot címesít a 

Losonci tér felújítása címén. 

 

65. § 

 

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

működési tartalék előirányzatát 850,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 701015 

szakfeladat Lakásügyi Osztály tevékenységei  kiadási – felhalmozásra átadott pénzeszköz – 

előirányzatát 850,0 e Ft-tal megemeli pénzbeli megváltás címén. 

 

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 701015 szakfeladat 

Lakásügyi Osztály tevékenységei kiadás dologi előirányzatán belül a kártérítés előirányzatát 

1.650,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozásra átadott pénzeszköz 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli lakás pénzbeli megváltása címén. 

 

66. § 

 

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

állami támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszközön belül az étkezési támogatás– 

előirányzatát 1.607,1 e Ft-tal megemeli iskolai szociális célú gyermekétkeztetés támogatása 

címén. 

67. § 

 

(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre 

átvett pénzeszköz – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 750,0 e Ft-tal 

megemeli a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató KHT. bűnmegelőzési pályázaton a 

KHT tevékenységének támogatása címén. 

 

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

átvett pénzeszköz – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 750,0 e Ft-tal megemeli 

a Rendvédelmi Napra elnyert támogatás címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 750,0 e Ft-tal megemeli a 

Rendvédelmi Napra pályázaton elnyert pénzeszköz átadása címén. 

 

 

 

 

 

68. § 
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A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás informatika felhalmozási előirányzatából 

30.000,0 e Ft-ot a zárolás alól felold a pénzügyi integrált rendszer beszerzése címén. 

 

69. § 

 

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

Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 963,1 e Ft-tal csökkenti ingyenes nyári gyermekétkeztetés 

állami támogatásának elszámolása címén. 

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

támogatás előirányzatát 963,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli ingyenes nyári gyermekétkeztetés központi 

állami támogatás visszafizetése címén. 

70. § 

 

(1) Az 1-69. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzata 22.050.452,1 e Ft – ról  22.090.031,1 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, 

ezen belül az osztályok és az intézmények költségvetési előirányzatait az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

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

 

 

 

 
 

 

 

 


