
1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 

a 2005. évi költségvetésről  és végrehajtási szabályairól szóló  

6/2005.(II.25.) ök. sz. 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 bevételi és kiadási előirányzatát 18,0 e Ft-tal 

megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi önkormányzat bevételi – működési saját – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 18,0 e Ft-tal megemeli kamatbevétel címén a Kisebbségi 

Önkormányzat  62/2005.(XI.24.) számú határozata alapján. 

 

(3) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat kiadás dologi előirányzatát 600,0 

e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 

600,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 57/2005.(XI.24.) számú határozata 

alapján. 

 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 29,0 e Ft-tal 

megemeli a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működési saját – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 29,0 e Ft-tal megemeli kamatbevétel címén a Kisebbségi 

Önkormányzat 40/2005.(XI.30.) számú határozata alapján. 

 

(3) A képviselő-testület a Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadás működésre átadott 

pénzeszköz előirányzatát 130,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi 

előirányzatát 130,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 39/2005.(XI.30.) számú 

határozata alapján. 

 

3. § 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 35,0 e Ft-tal 

megemeli a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület  a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működési saját – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 35,0 e Ft-tal megemeli kamatbevétel címén a Kisebbségi 

Önkormányzat  47/2005.(XII.07.) számú határozata lapján. 

 

4. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 13,0 e Ft-tal 

megemeli a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület  a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működési saját – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 13,0 e Ft-tal megemeli kamatbevétel címén a Kisebbségi 

Önkormányzat 36/2005.(XII.19.) számú határozata lapján. 

 

5. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 10,0 e Ft-tal 

megemeli a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület  a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működési saját – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli kamatbevétel címén a Kisebbségi 

Önkormányzat 21/2005.(XII.16.) számú határozata lapján. 

 

6. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 8,0 e Ft-tal 

megemeli a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület  a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működési saját – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 8,0 e Ft-tal megemeli kamatbevétel címén a Kisebbségi 

Önkormányzat 28/2005.(XI.30.) számú határozata lapján. 

 

(3) A képviselő-testület a Szerb Kisebbségi Önkormányzat kiadási dologi előirányzatát 200,0 

e Ft-tal megemeli és a kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 200,0 e Ft-tal 

csökkenti a Kisebbségi Önkormányzat 27/2005.(XI.30.) számú határozata alapján. 

 

7. § 

 

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

céltartalékon belül az Amerikai Kuckó kialakítása előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal, működési 

általános tartalékon belül a pályázati önrész előirányzatát 1.800,0 e Ft-tal  és a felhalmozási 

céltartalékon belül az  Amerikai  Kuckó kialakítása előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti, és 

ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát 8.300,0 e Ft-tal megemeli az 

Amerikai Kuckó felújítása címén. 
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(2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási  - felújítás – előirányzatát 8.300,0 e Ft-tal megemeli az Amerikai 

Kuckó helyiség felújítása címén. 

 

 

 

8. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az oktatásért felelős 

alpolgármester saját kiadási előirányzatán belül a dologi egyéb üzemeltetési előirányzatát 

100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Weiner – Szász Kamarazenekari Műhely 

Alapítvány 2005. december 5.-én  és 9.-én megtartott koncertjeinek támogatása címén.. 

 

9. § 

 

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

kiadási – felhalmozási előirányzatán belül a kiköltöztetés 67.000 e Ft a Lakásprogram  

134.392,0 e Ft -, dologi előirányzatán belül az Áfa befizetés 50,348,0 e Ft – előirányzatát 

251.740,0 e Ft-tal megemeli ingatlanértékesítés címén. 

 

10. § 

 

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

tartalék előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli környezeti hatástanulmány készíttetése címén. 

 

11. § 

 

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

pénzeszköz – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 1.024,2 e Ft-tal 

megemeli az Elektromos Művek Rt. ingyenes pénzvagyon felajánlása címén. 

 

12. § 

 

A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa 

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatán belül 

a szociális étkeztetés előirányzatát 3.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 8 tagintézménybe TV és 10 db 

számítógép vásárlása címén. 

 

13. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal  kiadási dologi előirányzatát 

134,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 107,0          

e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 27,9 e Ft –tal megemeli nem számlás 

szolgáltatás címén.  

 

14. § 

 



 4 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat  bevételi és kiadási előirányzatát 812,5 e Ft-tal 

megemeli a Szociális Foglalkoztató bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató bevételi pénzforgalom nélküli előirányzatát 

és a kiadás dologi előirányzatát 812,5 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 

 

15. § 

 

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

pénzeszköz – és kiadási  - működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 400,0 e Ft-tal 

megemeli a LEW International Export – Import Kft. ingyenes pénzvagyon felajánlása címén. 

 

16. § 

 

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás  személyi juttatáson belül a 

közmunkaprogram pályázati önrész előirányzatát 1.308,3 e Ft – tal, munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 418,6 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi 

támogatás előirányzatát 1.726,9 e Ft-tal megemeli közmunkaprogram pályázati önrésze 

címén. 

 

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

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.308,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 418,6          

e Ft – előirányzatát 1.726,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli a közmunkaprogram pályázati 

önrésze címén. 

 

17. § 

 

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

előirányzatán belül az Orczy – kerti labdarugó pálya építése előirányzatát 2.200,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás köztisztaság dologi előirányzatát 2.200,0 e Ft-tal 

megemeli a kerület utcáinak faltól falig történő nagytakarítása címén. 

 

18. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.487,0 e Ft-tal 

megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi többlete címén. 

 

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 925,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

pénzeszköz 1.487,0 e Ft, önkormányzati támogatás 925,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 

1.684,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 628,0 e Ft, dologi 100,0 e Ft – előirányzatát 

2.412,0 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

19. § 
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(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát   2.844,8 e Ft – tal  

megemeli a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete 

címén. 

 

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

bevételi – működésre átvett pénzeszköz 1.300,4 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 375,0             

e Ft, működési saját bevétel 1.169,4 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 23,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 6,0 e Ft, dologi 2.440,8 e Ft, felhalmozás 375,0 e Ft – 

előirányzatát 2.844,8 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többletei címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 270,8 e Ft-tal 

megemeli a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete 

címén. 

 

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

céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 116,1 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg az intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

bevételi – működésre átvett pénzeszköz 270,8 e Ft, önkormányzati támogatás 116,1 e Ft – és 

kiadási – személyi juttatás 284,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 102,1 e Ft – előirányzatát 

386,9 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

kiadási dologi előirányzatát 369,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi 

juttatás előirányzatát 307,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 62,4 e Ft-tal 

megemeli nem számlás szolgáltatás miatt. 

 

20. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 493,0 e Ft-tal 

megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi többlete címén. 

 

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

Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz 100,0 e Ft, működési saját 393,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 493,0 e 

Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 129,9 e Ft-tal 

megemeli az Egyesített Bölcsődék bevételi többlete címén. 

 

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

Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját – és kiadási              

– dologi karbantartás – előirányzatát 129,9 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete 

címén. 

 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 388,7 e Ft-tal 

megemeli a Családsegítő Szolgálat bevételi többlete címén. 
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(6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási  működési 

céltartalék  közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 259,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz 

388,7 e Ft, önkormányzati támogatás 259,1 e Ft  –  és kiadási  – személyi juttatás 471,4 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 176,4 e Ft – előirányzatát 647,8 e Ft-tal megemeli közhasznúak 

foglalkoztatása címén. 

 

21. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.145,0 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 – működési saját 918,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 227,0 e Ft – és kiadási               

-  dologi karbantartás, szolgáltatás – előirányzatát 1.145,0 e Ft-tal megemeli az intézmény 

bevételi többlete címén. 

 

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

felhalmozás szakmai informatikai fejlesztés céljellegű előirányzatát 221,0 e Ft-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát megemeli kis értékű informatikai eszközök 

vásárlása címén. 

 

22. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 442,0 e Ft-tal 

megemeli a Dugonics András Gimnázium bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Dugonics András Általános Iskola bevételi – működésre átvett 

pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 208,0 e Ft, ellátottak juttatása 234,0 e Ft – 

előirányzatát 442,0 e Ft-tal megemeli ösztöndíj támogatás címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium kiadás dologi előirányzatát 70,0 e Ft-

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli nagy értékű sporteszköz vásárlása címén. 

 

 

23. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 29,0 e Ft-tal 

megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi működési saját és 

kiadási dologi előirányzatát 29,0 e Ft-tal megemeli kamatbevétel címén a Kisebbségi 

Önkormányzat 36/2005.(XII.12.) számú határozata alapján. 
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24. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 20,0 e Ft-tal 

megemeli a Román Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működési saját – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli kamatbevétel címén a Kisebbségi 

Önkormányzat 37/2005.(XII.19.) számú határozata alapján. 

 

25. § 

 

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

Sétány Program bevételi felhalmozási előirányzatát 160.573,0 e Ft-tal megemeli ingatlan 

eladás címén. 

 

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

Sétány Program kiadás felhalmozási előirányzatát 67.573,0 e Ft-tal, felhalmozásra átadott 

pénzeszköz előirányzatát 93.000,0 e Ft-tal megemeli lakásvásárlás és lakás pénzbeli 

megváltása címén. 

 

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

Sétány Program kiadás felhalmozáson belül a PÁV előirányzatáról 50.000,0 e Ft-ot 

átcsoportosít a felhalmozás kiköltöztetés – kivásárlás előirányzatára. 

 

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

Sétány Program kiadás dologi előirányzatát 32.115,0 e Ft-tal megemeli áfa befizetés címén.  

 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési 

általános tartalék előirányzatát 31.531,0 e Ft-tal megemeli. 

 

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

kölcsönök törlesztése előirányzatát 29.316,0 e Ft-tal csökkenti a Corvin Sétány Program 

Fővárosi kölcsöntörlesztés kezdeti időpontjának változása címén. 

 

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

előirányzatát 34.330,0 e Ft-tal csökkenti a Corvin Sétány Programra a hitel felvételi 

időpontjának változása miatti 2005. évi kamatfizetési kötelezettség módosítása címén. 

 

 

26. § 

 

A képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató bevételi előirányzatain belül a működési saját 

szolgáltatás árbevétel előirányzatát 6.519,0 e Ft-tal csökkenti, áfa visszatérülés előirányzatát 

241,0 e Ft-tal megemeli és a működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 6.278,0 e Ft-tal 

megemeli a bevételi előirányzatok teljesítése címén. 

 

27. § 

 

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

tartalék előirányzatát 14.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás lakóház-
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működtetés dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Szilassy Gábor peren kívüli 

egyezsége címén. 

 

28. § 

 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás – polgármesteri saját keret – működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 1.950,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

működésre átadott pénzeszköz átmeneti szociális segély előirányzatát 1.950,0 e Ft-tal 

megemeli. 

 

29. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 464,0 e Ft-tal 

csökkenti a különleges gondozás keretében nyújtott gyógypedagógiai ellátások nem kötött 

felhasználású állami támogatás lemondása címén. 

 

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

állami támogatás – és kiadási – működési általános tartalék – előirányzatát 464,0 e Ft-tal 

csökkenti gyógytorna nem kötött felhasználású állami támogatás lemondása címén. 

 

30. § 

 

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

állami támogatás – és kiadási  - működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 2.051,5 e Ft-tal 

megemeli szociális célú iskolai gyermekétkeztetés támogatása címén. 

 

31. § 

 

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

állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 3.672,5 e Ft-tal megemeli a KET 

bevezetéséhez biztosítandó hozzájárulás címén. 

 

32. § 

 

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

állami támogatás – és kiadási – működési általános tartalék – előirányzatát 2.558,6 e Ft-tal 

megemeli gázáremelés kompenzációja címén. 

 

33. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri bevételi szociális feladatok 

kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás és kiadási működésre átadott 

pénzeszköz előirányzatát 12.342,8 e Ft-tal törli a rendszeres gyermekvédelmi támogatásának 

felhasználása címén.  

 

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

feladatok kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás és kiadási működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 1.407,3 e Ft-tal törli időskorúak támogatásának felhasználása 

címén. 
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(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi szociális 

feladatok kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás és kiadási működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 33.362,5 e Ft-tal törli rendszeres szociális segély  

támogatásának felhasználása címén. 

 

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

feladatok kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás és kiadási működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 939,4 e Ft-tal megemeli az alanyi jogú ápolási díj 

felhasználása címén. 

 

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

feladatok kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás és kiadási működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 9.481,0 e Ft-tal törli normatív lakásfenntartási támogatás 

felhasználása címén. 

 

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

feladatok kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás és kiadási működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 439,3 e Ft-tal megemeli adósságcsökkentési támogatás  

felhasználása címén. 

 

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

feladatok kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás és kiadási működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 9.523,7 e Ft-tal törli közcélú foglalkoztatás címén. 

 

34. § 

 

A képviselő-testület a Józsefvárosi Közterület-felügyelet kiadás dologi előirányzatát 1.560,0  

e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli nagy értékű eszközök vásárlása címén. 

 

35. § 

 

(1) Az 1-34. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzata  22.234.991,5  e Ft – ról   22.349.889,9 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri 

Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait az 

1. számú melléklet tartalmazza. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


