
34/2006. (IX.20.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 

Önkormányzati rendelet 

 

a 2006.évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 8/2006. (II.22.) 

önk. rendelet módosításáról 

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

testület ) a Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetésről szóló 2005.évi CLIII. törvény a 

helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény ( a 

továbbiakban: Ötv. ), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 

törvény ( a továbbiakban: Áht. ), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 

többször módosított 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet ( a továbbiakban: Ámr.) 

felhatalmazása alapján a 2006. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 

8/2006. (II.22.) önk. rendelet módosító rendeletét alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola 71200 cím bevételi – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 76,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 24,5 e Ft – 

előirányzatát 101,0 e Ft-tal csökkenti 2006. szeptember 1.-től igazgató helyettesi megbízás 

megszüntetése címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és 

Általános Iskola 72100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi 

juttatás 85,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 27,2 e Ft – előirányzatát 112,3 e Ft-tal csökkenti 

2006. szeptember 1.-től igazgató helyettesi megbízás megszüntetése címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 213,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

11107 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím bevételi 

felhalmozási előirányzatát 143.793,1 e Ft-tal megemeli telkek értékesítése címén. 

 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím dologi 

előirányzatát 23.965,5 e Ft-tal megemeli áfa befizetés címén. 

 

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím 

felhalmozás előirányzatát 119.827,6 e Ft-tal megemeli és egyben 2006. december 31.-ig zárolja. 

 

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 240,0 e Ft-tal 

megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 
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(8) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi – működési 

támogatás értékű bevétel – és kiadási – dologi – előirányzatát 240,0 e Ft-tal megemeli a 

Kisebbségi Önkormányzat 19/2006. számú határozata alapján. 

 

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11104 cím kiadás 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 202,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11107 

cím kiadás működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Dankó 

Pista Oktatási, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesületnek nyújtott támogatás maradványa címén. 

 

(10) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium  (74100 cím) bevételi és működési saját 

előirányzatát 242,0 e Ft – tal, felhalmozási bevételi előirányzatát 186,0 e Ft-tal megemeli és ezzel 

egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 428,0 e Ft-tal csökkenti az 

intézmény bevételi többlete és jogutódlással történő megszüntetése címén. 

 

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 428,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

11107 cím működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Dugonics 

Gimnázium bevételi többlete címén. 

 

(12) A képviselő-testület a Deák – Diák Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó Intézmény  

( 74100-01 cím) bevételi – működési támogatás értékű bevétel – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 61,0 e Ft-tal megemeli az intézmény pályázaton elnyert pénzeszköze címén. 

 

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat  bevételi és kiadási előirányzatát 489,0 e Ft-tal 

megemeli a Dugonics András Gimnázium és a Deák Diák Általános Iskola bevételi többletei 

címén. 

 

(14) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium (74100 cím) bevételi és kiadási 

előirányzatát 75.588,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az Általános Iskola és Gimnázium 

(71100 cím) bevételi és kiadási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli . Részletezve a 2/a 

számú melléklet tartalmazza a Dugonics András Gimnázium 2006. VII.15.-től történő 

átszervezése, megszüntetése címén. 

 

(15) A képviselő-testület a 8/2006.(II.22.) önkormányzati rendelet II. fejezet 1. számú mellékletét 

az alábbiakkal módosítja: 

- 71100 cím intézményi megnevezés Általános Iskola és Gimnázium megnevezésre módosul, 

- 71100-01 címmel kiegészül Deák Diák Általános Iskola megnevezéssel, 

- 74100 cím Dugonics András Gimnázium megnevezéssel megszűnik, 

- 74100-01 cím Deák Diák Általános Iskola megnevezéssel megszűnik. 

 

(16) A képviselő-testület a Deák Diák Általános Iskola 74100-01 cím bevételi és kiadási 

előirányzatát 113.940,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Deák Diák Általános Iskola 

71100-01 cím bevételi és kiadási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a részben 

önállóan gazdálkodó intézményként önállóan gazdálkodó intézményi változás címén. 

 



(17) A képviselő-testület az  8/2006.(II.22.) önkormányzati rendelet 16. számú mellékletét 

kiegészíti Szivárvány Óvoda létszámcsökkentés miatt 2007. évre előre vállalt kötelezettség, 

összege 3.489,0 e Ft. 

 

(18) A képviselő-testület az  8/2006.(II.22.) számú önkormányzati rendelet 13. számú 

mellékletében a Szivárvány Óvoda engedélyezett létszámát 2006. szeptember 1.-től                         

- pedagógus 16 fő,  technikai 13,5 fő – 33 főről 29,5 főre módosítja. A Dugonics András 

Gimnázium átszervezése, megszüntetése miatt az Erdélyi u.-i Általános Iskola megnevezését 

Általános Iskola és Gimnáziumra, engedélyezett létszámát  - pedagógus 55,5 fő, technikai              

38 fő – 96,5 főről    93,5 főre módosítja. 

 

(19) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium 71100 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.390,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 390,0 

e Ft – előirányzatát 1.780,5 e Ft – tal csökkenti 2006. szeptember 1.-től 3 fő engedélyezett 

létszám csökkenés címén.  

 

(20) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107 cím 

működési általános tartalék előirányzatát 380,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

Szivárvány Óvoda létszámcsökkentésből eredő kiadási többlete címén. 

 

(21) A képviselő-testület  TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 

60100-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.637,3 e Ft, 

munkaadó terhelő járulékok 524,0 e Ft – előirányzatát 2.161,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli 3,5 

fő engedélyezett létszámcsökkentés egyszeri többletköltsége címén. 

 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 címen belül a 

működési általános tartalék előirányzatát 3.240,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

11103 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Pannon Médiával kötött 

szerződés december 31.-ig történő meghosszabbítása címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 cím 

társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a táborozási, üdültetési támogatás 

előirányzatát 993,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát 493,0 e Ft összeggel megemeli a Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek 

Átmeneti Otthona intézmény támogatása címén.  

 

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

Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona  40100-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – 

és kiadási – személyi juttatás 158,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 29,0 e Ft, dologi 306,0 e Ft 

– előirányzatát 493,0 e Ft-tal megemeli az ellátottak üdültetése címén. 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 címen belül a 

dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli nagycsaládosok üdültetése címén. 

 



(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím a 

működési céltartalék szociális ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat alapján továbbképzési, 

szociális támogatás előirányzatát 90,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási                       

– személyi juttatás  - előirányzatát 90,0 e Ft-tal megemeli egy fő közalkalmazott továbbképzési  

és két fő szociális támogatása címén. 

 

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11501 cím kiadási 

felhalmozásra átadott pénzeszköz (Dobozi u.41. kiürítése) előirányzatát 6.400,0 e Ft-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Dobozi u. 41. 

számú ingatlan őrzése címén. 

 

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím 

társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatásokon belül a köztemetés előirányzatát 200,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11105 cím kiadás működési támogatás értékű kiadás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az ÁNTSZ kerületi prevenciós program támogatása 

címén. 

 

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím 

működési általános tartalék előirányzatát 4.200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

11401 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli választási hirdetőtáblák 

kihelyezése címén. 

 

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11402 címen belül a 

dologi előirányzatról 180,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra virágoszlop 

kihelyezése címén. 

 

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím 

működési céltartalékon belül a szociális ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és 

szociális támogatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Katica Óvoda- 

Bölcsőde támogatása címén. 

 

(12) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde (60100-13 

cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 20,0 e 

Ft-tal megemeli egy fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 

 

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím 

társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül az átmeneti szociális segély 

előirányzatát 110,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Szociális Foglalkoztató támogatása 

címén. 

 



(14) A képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató 40201 cím bevételi – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 89,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 20,8 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel megemeli felajánlott természetbeni juttatás szállítási költségeinek 

megtérítése címén. 

 

 3. § 

 

(1) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80106 cím Józsefvárosi Napok bevétel 

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti a 

Józsefvárosi Kalauzban meghirdetett szolgáltatás címén. 

 

(2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 200,0 e Ft-tal  csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

11202 cím dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Kalauz kiadványa címén. 

 

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

71700 cím  kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.800,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát  622,0  e Ft-tal csökkenti, a kiadási dologi előirányzatát 2.422,0 e Ft-tal megemeli 

fűtői álláshely szolgáltatással történő kiváltása címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 címen belül a felhalmozás 

előirányzatát 4.165,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli az informatikai állami támogatás bérleti szerződéssel történő 

felhasználása címén. 

 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12105 cím bevétel kötött 

felhasználású állami támogatás és kiadási társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 

előirányzatát 12.774,0 e Ft-tal megemeli rendszeres gyermekvédelmi támogatás címén.  

 

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési 

tartalékon belül az adójutalék előirányzatát átcsoportosítja a kiadás 12202  cím személyi juttatás 

előirányzatára 7.728,6 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok előirányzatára 2.271,4 e Ft-ot 

adójutalék kifizetése címén.  

 

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím 

pénzforgalom nélküli előirányzatát 3.620,0 e Ft-tal, a kiadás 12101 cím személyi juttatás 

előirányzatát 2.698,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 922,0 e Ft-tal csökkenti 

pénzmaradvány rendezése címén. 

 

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat 

10000-01 cím bevételi  - pénzforgalom nélküli bevétel – és kiadási – személyi juttatás 2.698,0 e 

Ft, munkáltatót terhelő járulékok 922,0 e Ft – előirányzatát 3.620,0 e Ft-tal megemeli 

pénzmaradvány – megbízási díj – rendezése címén. 

 

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12106 cím kiadás 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatából 5.802,0 e Ft-ot átcsoportosít a társadalmi 



szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatára tartásdíj megelőlegezés 2.024,4 e Ft és 

otthonteremtési támogatás 3.777,6 e Ft címén. 

 

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11201 cím 

működési támogatásértékű bevétel és kiadás 12201 cím dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal 

megemeli érettségi bonyolításáért kapott támogatás címén. 

 

(11) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.136,0 e Ft- tal 

törli a Nyári Tábor étkeztetése címén. 

 

(12) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80103 cím bevételi – intézményi 

saját működési bevétel – és kiadási – dologi - előirányzatát 3.136,0 e Ft-tal törli étkeztetés címén. 

 

(13) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím 

állami támogatás és kiadási felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 4.224,0 e Ft-tal megemeli 

szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása címén. 

 

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

Szolgálat 40100-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 

céljelleggel 1.088,0 e Ft-tal megemeli szociális nyári gyermekétkeztetés címén. 

 

(15) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80103 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 3.136,0 e Ft-tal megemeli szociális 

nyári gyermekétkezetés címén. 

 

(16) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11201 cím 

működési támogatásértékű bevétel és kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát  

719,0 e Ft-tal megemeli a 2005. évi őszi iskolatej program utólagos pályázati támogatása címén. 

 

(17) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 656,0 e Ft – tal 

megemeli a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete 

címén. 

 

(18) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 címen a 

működési céltartalékon belül a Közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 208,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli a Németh László Angol Testnevelés -  Tagozatos Általános 

Iskola közhasznúak foglalkoztatásáért adott támogatás címén. 

 

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

(71500 cím) bevételi – működési támogatásértékű bevétel 311,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 

208,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás  384,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 134,5 e Ft,– 

előirányzatát 519,0 e Ft – tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

(71500 cím) bevételi – működés, támogatás értékű – és kiadási –  személyi juttatás 4,0 e Ft, 



munkáltatót terhelő járulékok 1,0 e Ft, dologi 180,0 e Ft – előirányzatát 185,0 e Ft – tal megemeli 

meghatározott célra kapott támogatás címén. 

 

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

(71500 cím) bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 160,0 e 

Ft-tal megemeli bevételi többlet címén. 

 

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

(71500 cím) kiadási dologi – diákolimpia feladat – előirányzatáról 162,0 e Ft-ot átcsoportosít a 

személyi juttatásra 148,0 e Ft –ot, munkaadót terhelő járulékokra 14,0 e Ft – ot nem számlaképes 

versenybírói díj kifizetése címén.   

 

(23) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal 

megemeli az Egyesített  Bölcsődék pályázaton elnyert bevételi többlete címén. 

 

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

Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi – működés támogatás értékű – és kiadási személyi 

juttatás 976,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 254,0 e Ft, dologi 1.770,0 e Ft – előirányzatát 

3.000,0 e Ft-tal megemeli a  „ Biztos kezdet ” pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

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

Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kiadási dologi előirányzatát 160,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli számítógép beszerzése 

címén. 

 

(26) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 511,1 e Ft-tal 

megemeli a Családsegítő Szolgálat pályázaton elnyert bevételi többletei címén.  

 

(27) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107 cím kiadás 

működési tartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 207,4 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a 11108 cím kiadás felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli a Családsegítő Szolgálat támogatása címén. 

 

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

Szolgálat 40100-03 cím bevételi – működés támogatás értékű bevétel 311,1 e Ft, felügyeleti 

szervi támogatás 207,4 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 384,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 134,5 e Ft – előirányzatát 518,5 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

Szolgálat 40100-03 cím bevételi – működés támogatás értékű bevétel  - és kiadási – dologi – 

előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszközök címén. 

 

(30) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevétel 

felújítás, felhalmozás központosított állami támogatás és kiadási 11401 cím felújítás előirányzatát 

113.018,0 e Ft-tal megemeli szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása címén. 

 



(31) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11401 címen belül a 

felhalmozási előirányzatról 20.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatra hirdető táblák 

készítése címén.  

 

(32) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím 

felhalmozás előirányzatáról 130.145,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítás előirányzatára 6.415,0 e Ft-

ot, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatára 123.730,0 e Ft-ot a lakásprogramon belül 

megvásárolt ingatlanok felújítása és a lakások pénzbeli megváltása címén. 

 

(33) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím bevételi 

felhalmozási támogatás értékű bevétel előirányzatát 2.827,1 e Ft-tal, a 11701 cím felhalmozási 

kölcsön előirányzatát 6.818,3 e Ft-tal megemeli a CSP (Nagytemplom u.18.) pályázaton elnyert 

pénzeszközök címén. 

 

(34) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím kiadás 

felhalmozás előirányzatát 9.645,4 e Ft-tal megemeli a Nagytemplom u. 18. lakásprogram címén. 

 

(35) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604 cím bevételi              

– működés támogatás értékű bevétel 14.663,3 e Ft, felhalmozás támogatás értékű bevétel 

27.103,3 e Ft – és kiadási – dologi 14.663,3 e Ft, felhalmozás 27.103,3 e Ft – előirányzatát 

41.766,6 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszköz lehívása címén. 

 

(36) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11201 cím működési 

támogatás értékű bevételi előirányzatát és kiadási személyi juttatás előirányzatát 140,0 e Ft-tal 

megemeli a jubileumi diplomások juttatása címén. 

 

(37) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12102 cím 

felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási 11107 cím felhalmozási tartalékon belül a parkoló 

megváltás céltartalék előirányzatát 4.349,9 e Ft-tal megemeli befizetés címén. 

 

(38) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12106 cím bevételi 

működés támogatás értékű bevétel és kiadási társadalom szociálpolitikai és egyéb támogatások 

előirányzatát 5.371,5 e Ft-tal – otthonteremtési támogatás 4.048,8 e Ft, tartásdíj megelőlegezés 

1.322,7 e Ft – megemeli. 

 

(39) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12104 cím bevételi 

működési támogatás értékű bevétel és kiadási társadalom szociálpolitikai és egyéb támogatások 

előirányzatát 1.197,0 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén. 

 

(40)  A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím működés 

támogatás értékű bevételi előirányzatát 2.558,7 e Ft-tal megemeli földgázáremelés 

kompenzációja címén és ezzel egyidejűleg a 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

(41) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím működés 

támogatás értékű bevételi és kiadási  - személyi juttatás 20,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 



5,8 e Ft, dologi 130,2 e Ft – előirányzatát 156,0 e Ft-tal megemeli az országgyűlési választási 

költségek támogatása címén. 

 

(42) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím működési 

támogatás értékű bevétel és kiadási dologi előirányzatát 1.746,6 e Ft-tal megemeli a helyi 

kisebbségi önkormányzati választások költségei címén. 

 

(43) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi               

– felügyeleti támogatáson belül normatív feladatmutatóhoz kötött állami támogatás 4.558,4 e Ft, 

normatív SZJA támogatás  1.528,0 e Ft – és kiadási 11107 cím működési általános tartalék 

előirányzatát 6.086,4 e Ft-tal törli állami támogatás lemondása címén. 

 

(44) A  képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi              

– felügyeleti támogatáson belül a normatív feladatmutatóhoz kötött állami támogatás – és kiadási 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 570,0 e Ft-tal megemeli normatív állami támogatás 

igénylése címén. 

 

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

71700 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak juttatása – 

előirányzatát 500,0 e Ft -tal megemeli ingyenes tankönyvellátás állami támogatás igénylése 

címén. 

 

(46) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és 

Általános Iskola 72100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak juttatása 

előirányzatát 70,0 e Ft – tal megemeli ingyenes tankönyv ellátás állami támogatás igénylése 

címén.  

 

(47) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal11108 cím bevételi 

felügyeleti támogatáson belül normatív feladatmutatóhoz kötött  állami támogatás és kiadási 

11204 cím dologi előirányzatát 13,7 e Ft-tal törli normatív állami támogatás lemondása címén. 

 

(48) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi 

felügyeleti támogatáson belül a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás előirányzatát 

1.430,0 e Ft-tal megemeli állami támogatás igénylése címén és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 

cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.252,7 e Ft-tal, 11107 cím működési általános 

tartalék előirányzatát 177,3 e Ft-tal megemeli. 

 

(49) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.252,7 e Ft-tal törli 

működési saját bevétel kiesése címén. 

 

(50) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc u.-i Napközi Otthonos Óvoda 

(60100-05 cím) bevételi működési saját bevételi előirányzatát 1.252,7 e Ft-tal törli, a felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát 1.252,7 e Ft-tal megemeli kedvezményes étkeztetés normatív 

állami támogatás igénylése címén. 

 

(51) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 498,7 e Ft-tal törli. 

 



(52) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi 

felügyeleti szervi támogatás ezen belül a normatív feladatmutatóhoz kötött állami támogatás 

előirányzatát 330,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát 411,8 e Ft-tal csökkenti és a 11107 cím működési általános tartalék 

előirányzatát 81,8 e Ft-tal megemeli. 

 

(53) A képviselő-testület a Somogyi Béla u.-i Általános Iskola 71600 cím bevételi – működési 

saját 168,7 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 411,8 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 

580,5 e Ft-tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetés lemondása címén. 

 

(54) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím kiadási 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 11,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11107 

cím működési általános tartalék  előirányzatát megemeli. 

 

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

(71700 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 6,5 e Ft-

tal csökkenti diáksport támogatás tanulói létszám csökkenése miatt. 

 

(56) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium (74100 cím) bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 9,1 e Ft-tal csökkenti diáksport támogatás 

tanulói létszám csökkenése miatt. 

 

(57) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és 

Általános Iskola (72100 cím ) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 3,9 e Ft-tal megemeli diáksport támogatás tanulói létszám emelkedése címén. 

 

(58) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 662,0 e Ft-tal 

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

címén. 

 

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

bevételi – működési támogatás értékű 50,0 e Ft, működési saját áfa visszatérülés 612,0 e Ft  – és 

kiadási  – dologi karbantartás 612,0 e Ft, táboroztatás 50,0 e Ft – előirányzatát 662,0 e Ft-tal 

megemeli az intézmény bevételi többlete és pályázaton elnyert pénzeszköze címén. 

 

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

kiadási felhalmozási előirányzatán belül a HCCP előirányzatát 650,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a dologi előirányzat HCCP rendszer kiépítése előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli. 

 

(61) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 671,6 e Ft-tal törli a 

Somogyi Béla u.-i Általános Iskola alkalmazottak szervezett intézményi étkeztetés kiesése címén. 

 

(62) A képviselő-testület a Somogyi Béla u.-i Általános Iskola  (71600 cím) bevételi                        

– működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 671,6 e Ft-tal törli alkalmazottak szervezett 

intézményi étkeztetése címén. 

 



(63) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím működés 

támogatás értékű bevétel és kiadási 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 5.460,0 e 

Ft-tal megemeli a Belügyminisztérium Központi Hivatal támogatása címén. 

 

(64) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11502 cím bevételi                 

– működési sajátos – és kiadási  - 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 6.000,0 e 

Ft-tal, 11502 cím dologi áfa befizetés előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal – összesen 7.200,0 e Ft-tal 

megemeli a Dugonics u.-i iskolaépület 2006. IX.1.-től adódó bérleti díja címén. 

 

(65) A képviselő-testület az intézmények költségvetésén belül a kiadás dologi előirányzatáról 

271.835,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadási működési támogatás értékű előirányzatra 2005. évi 

pénzmaradvány  elvonás rendezése címén, melyet intézményenként részletezve az 1.sz. melléklet 

tartalmaz. 

 

(66) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához (40100 cím) tartozó 

„Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 40100-01 cím kiadási dologi előirányzatán belül a karbantartási 

kisjavítási szolgáltatás előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az egyéb 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli foglalkoztatási eszközök vásárlása és 

programok szervezése 8 intézmény részére. 

 

(67) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 címen belül 

a működési általános tartalék előirányzatát 712,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

11108 címen belül a felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

Gyerek – Virág Óvoda támogatása címén. 

 

(68) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek – Virág Óvoda (60100-01 cím) 

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 539,7 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 172,7 e Ft – előirányzatát céljelleggel 712,4 e Ft-tal megemeli jubileumi 

jutalom kifizetése címén. 

 

(69) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11101 cím polgármester 

saját keretén belül a kiadás dologi egyéb üzemeltetés előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli a Budapest Sport Egyesület támogatása címén. 

 

4.§ 

 

(1)Az 1. – 3. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 

21.742.021,4 e Ft - ról  22.092.140,2 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az 

osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a  3. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

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

 

 

 



 


