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41/2007. (VII.06.) Budapest Főváros VIII. kerület  

 

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet1 

 
 

a 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. ( 

II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

képviselő – testület ) a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi 

CXXVII 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 2007. évi költségvetésről és annak 

végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. ( II.20.) önk. rendelet  módosító rendeletét 

alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület a 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 

11/2007.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 12. számú mellékletében az Egyesített  

Bölcsődék engedélyezett létszámát 2007. június 1.-től 141 főről 132 főre módosítja. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, valamint a bevétel 11701 cím finanszírozási, 

pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát 1.308,5 e Ft-tal törli az Egyesített Bölcsődék 

engedélyezett létszámának csökkentéséből adódó megtakarítás címén. 

 

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

Bölcsődék 40100-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási  - személyi 

juttatás 1.135,3  e Ft, munkáltatót terhelő járulékok   173,2  e Ft    - előirányzatát 1.308,5 e Ft-

tal csökkenti az intézmény engedélyezett létszámának csökkentéséből adódó megtakarítás 

címén. 

 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület a képviselő-testület a 2007. évi költségvetésről és végrehajtási 

szabályairól szóló 11/2007.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 12. számú mellékletében a 

Családsegítő Szolgálat  engedélyezett létszámát 2007. június 1.-től   40 főről  31 főre 

módosítja. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatából , valamint a 11701 cím finanszírozási, pénzügyi 
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műveletek működési hitel előirányzatából 3.114,3 e Ft-ot töröl a Családsegítő Szolgálat  

feladat és létszámcsökkentéséből eredő megtakarítás címén. 

 

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

Szolgálat 40100-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási  - személyi 

juttatás 1.797,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 331,0 e Ft, dologi 986,0 e Ft   - 

előirányzatát 3.114,3 e Ft-tal csökkenti létszám és feladatcsökkentés címén. 

 

 

3. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím finanszírozási, 

pénzügyi műveleteken belül a felhalmozási hitelen belül a panel program előirányzatából, 

valamint a kiadási 11705 cím felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatán 

belül a panel program előirányzatát 21.200,0 e Ft-tal törli. 

 

4. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi 

juttatás előirányzatát 91,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 29,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11502 cím dologi előirányzatát 120,0 e Ft-tal 

megemeli a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. üzletrészének értékelése címén. 

 

5. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11103 cím dologi 

ezen belül a Józsefvárosi Újság előirányzatát 17.947,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadás 11107 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11103 cím dologi 

ezen belül a Józsefvárosi Újság előirányzatát 37.921,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadás 11205 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. Józsefvárosi Újság kiadásának támogatása 

címén. 

 

6. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím 

felhalmozási előirányzaton belül az oktatás kötelező helyiség kialakítás előirányzatát  

35.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201 cím felhalmozási előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal épületében akadálymentesített 

illemhely és bejárati kapu akadálymentesítése (15.000,0 e Ft) és III. emeleti irodák 

klimatizálása  (20.000,0 e Ft) címén. 

 

 

 

 

7. § 
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A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi 

juttatás előirányzatát 500,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 160,0 e Ft-tal 

megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201 cím dologi előirányzatát 660,0 e Ft-tal 

csökkenti a Józsefvárosi Kulturális Központ megszüntetése miatt az intézmény a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott  pénzügyi, gazdasági, költségvetési feladatok megbízásban 

történő ellátása címén.  

 

8. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11803 cím 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal csökkenti a Józsefváros 

Közbiztonságáért Kht. térfigyelő rendszer 2007. évi működési támogatásának csökkentése 

címén. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11105 cím 

felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli a 

Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány fejlesztési célú támogatása címén. 

 

9. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11705 címen belül a 

felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 6.213,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a társasházak felújítására nyújtandó visszatérítendő támogatás címén. 

 

10. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11104 cím dologi 

előirányzatán belül a pedagógusnapi rendezvény előirányzatát 858,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11104 cím személyi juttatás előirányzatát 650,0 e Ft-tal, a 

munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 208,0 e Ft-tal megemeli a nyugdíjas pedagógusok 

jubileumi diploma mellé személyi jellegű kifizetés címén. 

 

11. § 

 

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

társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli. 

 

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

Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona 40100-04 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli Gyermeknap 

rendezvény támogatása címén. 

 

12. § 

 

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

működési céltartalékon belül az oktatás, nevelés, közművelődési ágazat KJT Helyi Juttatási 

Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal 
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csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát  

ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

71500 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás – 

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

 

(3) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola 71300 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő 

közalkalmazott szociális támogatása címén. 

 

 

13. § 

 

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

általános működési tartalék előirányzatát 18.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11601 cím felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal, 

11602 cím felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal 

megemeli helyiségek felújítása, eszközök vásárlása címén. 

 

14. § 

 

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

működési céltartalék előirányzatán belül a káptalanfüredi nyári programok támogatása 

előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.  

 

(2) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola  71300 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 504,5 e Ft-tal megemeli a 

káptalanfüredi programok támogatása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 594,5 e Ft-tal megemeli a 

káptalanfüredi programok támogatása címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola  71600 cím bevételi                       

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 396,5 e Ft-tal 

megemeli a káptalanfüredi programok támogatása címén. 

 

(5) A képviselő-testület a Práter Ének – zene Tagozatos Általános Iskola  71400 cím bevételi 

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 504,5 e Ft-tal 

megemeli a káptalanfüredi programok támogatása címén. 

 

15. § 

 

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

előirányzatát 753,9 e Ft-tal megemeli a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 

bevételi többlete címén. 
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(2) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 71400 cím bevételi        

– működés támogatás értékű bevétel  – és kiadási – dologi – előirányzatát 520,0 e Ft-tal 

megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107 cím működési céltartalékon 

belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 156,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskolában történő közhasznú 

foglalkoztatás címén. 

 

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

támogatás  értékű  bevétel  233,9 e Ft,  felügyeleti  szervi  támogatás 156,0 e Ft  –  és  kiadási  

– személyi juttatás 288,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 101,1 e Ft – előirányzatát    389,9 

e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

16. § 

 

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

előirányzatát 351,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Óvodák bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Gyerek – Virág Napközi Otthonos 

Óvoda 60100-01 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 101,0         

e Ft-tal megemeli biztosítói kártérítés címén.  

 

(3) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 

60100-10 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 191,0 e Ft-tal 

megemeli biztosítói kártérítés címén. 

 

(4) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 19. Napközi 

Otthonos Óvoda 60100-04 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 

56,0 e Ft-tal megemeli biztosítói kártérítés címén. 

 

(5) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos 

Óvoda  60100-07 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 3,0 e Ft-tal megemeli magánszemély kirándulás szállítási költségének 

támogatása címén. 

 

(6) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos 

Óvoda 60100-08 cím bevétel működés támogatás értékű előirányzatát 10,0 e Ft-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a bevétel működésre átvett pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli. 

 

(7) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág  Napközi Otthonos 

Óvoda 60100-09 cím bevétel működés támogatás értékű előirányzatát 5,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a bevétel működésre átvett pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli. 

 

(8) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 7-9. Napközi 

Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevétel működés támogatás értékű előirányzatát 5,0 e Ft-tal 
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csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevétel működésre átvett pénzeszköz előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli. 

 

(9) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím  kiadás dologi 

(pénzmaradvány) előirányzatát 422,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli fénymásoló gép vásárlása címén. 

 

(10) A képviselő-testület a  TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u 19. Napközi 

Otthonos Óvoda 60100-04 cím kiadás dologi (pénzmaradvány) előirányzatát 308,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli udvari játékok vásárlására elnyert pénzeszköz kiegészítése címén. 

 

(11) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos 

Óvoda 60100-09 cím kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartási előirányzatot 628,0                 

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

összeggel megemeli gázbojler cseréje címén. 

 

(12) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos 

Óvoda 60100-11 cím kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartási előirányzatot 396,0               

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

összeggel megemeli bútorkészítés (szerződéssel lekötött) címén. 

 

17. § 

 

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

– működés támogatás értékű bevétel – és kiadás – dologi – előirányzatát 425,0 e Ft-tal 

megemeli érettségi tételek őrzése, szállítása címén. 

 

18. § 

 

(1) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalhoz tartozó Őszirózsa 

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

– személyi juttatás – előirányzatát 94,0 e Ft-tal csökkenti szociális továbbképzés kötött 

felhasználású állami támogatás lemondása címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás 29,6 e Ft, normatív SZJA 64,4 e Ft - és kiadási – felügyeleti 

szervi támogatás – előirányzatát 94,0 e Ft-tal törli szociális továbbképzés kötött felhasználású 

állami támogatás lemondása címén.  

 

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

– felügyeleti szervi támogatás normatív állami támogatás – és kiadási 11204 cím – dologi – 

előirányzatát 1,4 e Ft-tal törli pedagógiai szakmai szolgáltatás normatív állami támogatás 

lemondása címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási  11107 cím – működési általános tartalék -                   

előirányzatát 5.473,8 e Ft-tal megemeli normatív állami támogatás korrekciója címén. 
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(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107 cím kiadás                  

– működési általános tartalék – és bevételi 11108 cím – felügyeleti szervi támogatás normatív 

állami támogatás 3.126,7 e Ft, normatív SZJA 2.306,6 e Ft – előirányzatát összesen 5.433,3    

e Ft-tal törli normatív állami támogatás lemondása címén. 

 

19. §  

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 58,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

11107 cím működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az 

oktatás- nevelési ágazat határozott idejű kereset – kiegészítés maradványa címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák – Diák Általános 

Iskola 71100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 

5,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,8 e Ft – előirányzatát 7,3 e Ft-tal csökkenti a vezető 

határozott idejű kereset – kiegészítés összegének módosítása címén. 

 

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

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 44,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 14,1 

e Ft – előirányzatát 58,1 e Ft-tal csökkenti a vezető határozott idejű kereset – kiegészítés 

összegének módosítása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 5,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,8 e Ft – 

előirányzatát 7,3 e Ft-tal csökkenti a vezető határozott idejű kereset – kiegészítés összegének 

módosítása címén. 

 

(5) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola  71300 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 38,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 12,3 

e Ft – előirányzatát 50,8 e Ft-tal megemeli a vezető határozott idejű kereset – kiegészítés 

összegének módosítása címén. 

 

(6) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 71400 cím bevételi  

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 44,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 14,1 e Ft – előirányzatát 58,1 e Ft-tal csökkenti a vezető határozott idejű kereset – 

kiegészítés összegének módosítása címén. 

 

(7) A képviselő-testület az Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 71600 cím bevételi                     

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 44,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 14,1 e Ft – előirányzatát 58,1 e Ft-tal csökkenti a vezető határozott idejű kereset – 

kiegészítés összegének módosítása címén. 

 

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

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

juttatás 5,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,8 e Ft – előirányzatát 7,3 e Ft-tal csökkenti a 

vezető határozott idejű kereset – kiegészítés összegének módosítása címén. 

 

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

71700 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 38,5 e Ft, 
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munkáltatót terhelő járulékok 12,3 e Ft – előirányzatát 50,8 e Ft-tal megemeli a vezető 

határozott idejű kereset – kiegészítés összegének módosítása címén. 

 

(10) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola 73100 cím bevételi – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 33,0e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 10,6 e Ft – 

előirányzatát 43,6 e Ft-tal megemeli a vezető határozott idejű kereset – kiegészítés összegének 

módosítása címén. 

 

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

Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 72100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 11,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 3,5 e Ft – 

előirányzatát 14,5 e Ft-tal csökkenti a vezető határozott idejű kereset – kiegészítés összegének 

módosítása címén. 

 

(12) A képviselő-testület a TÁ – TI –KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Kincskereső 

Napközi Otthonos Óvoda  60100-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási  

– személyi juttatás 5,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,8 e Ft – előirányzatát 7,3 e Ft-tal 

csökkenti a vezető határozott idejű kereset – kiegészítés összegének módosítása címén. 

 

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

Napközi Otthonos Óvoda  60100-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási  

– személyi juttatás 5,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,8 e Ft – előirányzatát 7,3 e Ft-tal 

megemeli a vezető határozott idejű kereset – kiegészítés összegének módosítása címén. 

 

(14) A képviselő-testület a TÁ – TI –KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Hétszínvirág 

Napközi Otthonos Óvoda  60100-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási  

– személyi juttatás 5,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,8 e Ft – előirányzatát 7,3 e Ft-tal 

megemeli a vezető határozott idejű kereset – kiegészítés összegének módosítása címén. 

 

(15) A képviselő-testület a TÁ – TI –KA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi            

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 5,5 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 1,8 e Ft – előirányzatát 7,3 e Ft-tal csökkenti a vezető határozott idejű kereset – 

kiegészítés összegének módosítása címén. 

 

(16) A képviselő-testület a TÁ – TI –KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Százszorszép 

Napközi Otthonos Óvoda  60100-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási        

– személyi juttatás 5,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,8 e Ft – előirányzatát 7,3 e Ft-tal 

megemeli a vezető határozott idejű kereset – kiegészítés összegének módosítása címén. 

 

(17) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Tolnai Lajos 

u. 7-9. Napközi Otthonos Óvoda  60100-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 5,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,8 e Ft – előirányzatát 7,3  

e Ft-tal megemeli a vezető határozott idejű kereset – kiegészítés összegének módosítása 

címén. 

 

(18) A képviselő-testület a TÁ – TI –KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Katica Óvoda  

- Bölcsőde 60100-13 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi 

juttatás 5,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,8 e Ft – előirányzatát 7,3 e Ft-tal csökkenti a 

vezető határozott idejű kereset – kiegészítés összegének módosítása címén. 
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20. §  

 

A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola 71200 cím kiadás felhalmozási 

előirányzatát 1.699,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli az étkező csempézése, padlójának  burkolása, festése és 

egyéb karbantartási munkálatok címén.  

 

21. § 

 

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

előirányzatát 3.300,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevételi többlete 

címén. 

 

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

Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi – működés támogatás értékű bevétel 2.000,0 e Ft, 

működési saját bevétel 1300,0 e Ft – és kiadási – épület felújítás 624,0 e Ft, felhalmozás 

1.480,0 e Ft, dologi 1.144,0 e Ft – előirányzatát összesen 3.300,0 e Ft-tal megemeli az 

intézmény bevételi többlete címén. 

22. § 

 

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

71700 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.530,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi 

előirányzatát 2.030,0 e Ft-tal megemeli a fűtési álláshely szolgáltatással történő kiváltása 

címén. 

 

23. § 

 

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

munkáltatót terhelő járulékok előirányzatából 10.185,0 e Ft-ot átcsoportosít a társadalmi 

szociálpolitikai és egyéb juttatás, ezen belül ápolási díj előirányzatára. 

 

24. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11502 cím 

felhalmozási előirányzatát 299.709,0 e Ft-tal, működési saját előirányzatát 59.942,0 e Ft-tal, 

kiadás felhalmozási előirányzatát 258.874,0 e Ft-tal, felhalmozásra, felújításra átadott 

pénzeszköz előirányzatát 23.460,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 77.317,0 e Ft-tal, összesen 

359.651,0 e Ft-tal megemeli a Szentkirályi u. 4. és értékesítés során felmerült költségek 

címén. 

 

25. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11603 cím 

felhalmozási előirányzatát 287.590,0 e Ft-tal, működési saját 57.518,0 e Ft-tal, a kiadás 

felhalmozás előirányzatát 345.108,0 e Ft-tal megemeli a PÁV épület tulajdonosi csereügylete 

címén. 
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26. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 12104 cím                   

– működés támogatásértékű bevétel – és kiadás –  társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 

– előirányzatát 2.527,0 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén. 

 

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

– működés támogatásértékű bevétel – és kiadási – társadalom szociálpolitikai és egyéb 

juttatás – előirányzatát 13.485,4 e Ft-tal megemeli gyermektartásdíj megelőlegezés             

(3.444,9 e Ft), otthonteremtési támogatás  (10.040,5 e Ft) címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12107 cím                 

- működés támogatásértékű bevétel – és kiadás – dologi – előirányzatát 1.213,6 e Ft-tal 

megemeli ügyfélkapu regisztráció címén. 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11604 cím                  

– működés támogatásértékű bevétel – és kiadás – dologi – előirányzatát 25.215,1 e Ft-tal 

megemeli a Fővárosi Önkormányzattól pályázaton elnyert pénzeszköz  (22.215,1 e Ft) és az  

Igazságügyi Minisztérium bűnmegelőzés pályázatán elnyert pénzeszköz (3.000,0 e Ft) címén. 

 

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

működés támogatásértékű bevétel előirányzatát 3.103,0 e Ft-tal megemeli a megszűnt 

Szociális Foglalkoztató intézmény dotáció elszámolása címén. 

 

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím pénzügyi, 

finanszírozási műveleteken belül a működési hitel előirányzatából 3.103,0 e Ft-ot töröl. 

 

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11604 cím         

– felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevétel – és kiadási – felújítás előirányzatát 

17.614,7 e Ft-tal, felhalmozás előirányzatát 7.307,4 e Ft-tal – előirányzatát összesen 24.922,1 

e Ft-tal   megemeli a Fővárosi Önkormányzat pályázatán elnyert pénzeszköz címén. 

 

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

– felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevétel – és kiadási – felhalmozás 15.975,1 e Ft, 

felhalmozásra átadott pénzeszköz 1.669,8 e Ft – előirányzatát 17.644,9 e Ft-tal megemeli a 

Fővárosi Önkormányzattól pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

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

működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 2.157,5 e Ft-tal megemeli a 2006. évi külföldi 

gyermekek üdültetése EU pályázaton elnyert pénzeszköz megelőlegezésének megtérülése 

címén. 

 

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím pénzügyi, 

finanszírozási műveleteken belül a működési hitel előirányzatát  2.157,5 e Ft-tal törli. 

 

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11701 címen 

belül felhalmozási kölcsön igénybevétel előirányzatát 27.337,8 e Ft-tal megemeli és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11603 cím felhalmozás előirányzatát 23.310,6 e Ft-tal, a felhalmozásra 

átadott pénzeszköz előirányzatát 4.027,2 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Önkormányzattól 

pályázaton elnyert visszatérítendő támogatása címén. 
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(12) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11104 cím               

– működésre átvett pénzeszköz 170,0 e Ft, működés saját 2.670,0 e Ft – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 2.840,0 e Ft-tal megemeli a József bál rendezvény címén. 

 

27. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím dologi 

előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott 

pénzeszköz előirányzatát ugyan  ezen összeggel megemeli a polgármesteri saját keret terhére 

nyújtott támogatás címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím dologi 

előirányzatát 275,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működés támogatásértékű kiadási 

előirányzatot ugyan ezen összeggel megemeli Dr. Dénes Margit alpolgármesteri saját keret 

terhére nyújtott támogatás címén. 

 

28. § 

 

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

működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 240,3 e Ft-tal 

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

ugyan ezen összeggel megemeli a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat 10000-01 cím 

bevételi – működési támogatásértékű bevétel 360,4 e Ft, felügyeleti szervi támogatás  240,3          

e Ft – és kiadási – személyi juttatás 445,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 155,2 e Ft – 

előirányzatát 600,7 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

előirányzatát 360,4 e Ft-tal megemeli a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11302 cím 

működés támogatásértékű bevétel előirányzatát 5.221,1 e Ft-tal megemeli közhasznúak 

foglalkoztatása címén. 

 

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

működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 2.060,6 e Ft-tal 

csökkenti közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11302 cím 

személyi juttatás előirányzatát 3.899,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 

1.252,1 e Ft-tal, dologi előirányzatát 2.130,1 e Ft-tal, összesen 7.281,7 e Ft-tal megemeli 

közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

29. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.128,0 e Ft-tal 

megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi többlete címén. 
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(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím 

működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 432,0 e Ft-tal 

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

ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ közhasznúak 

foglalkoztatásának támogatása címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80102 cím bevételi – működés 

támogatás értékű bevétel 318,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 432,0 e Ft – és kiadási 

személyi juttatás 556,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 194,0 e Ft -  előirányzatát 750,0              

e Ft-tal megemeli a II. negyedévi közhasznú foglalkoztatás címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80101 cím működés támogatás 

értékű bevétel és kiadás dologi előirányzatát 810,0 e Ft-tal megemeli pályázaton 

meghatározott célra elnyert pénzeszköz címén. 

 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 19.112, 0 e Ft-tal 

törli a Józsefvárosi Kulturális Központ saját működési bevétel teljesítés kiesése címén. 

 

(6) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80106 cím bevételi működési saját 

és kiadási dologi előirányzatát 250,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén. 

 

(7) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80102 cím bevételi működési saját 

és kiadási dologi előirányzatát 3.090,0 e Ft-tal törli bevételi kiesésé címén. 

 

(8) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80101 cím bevételi működési saját 

és kiadási dologi előirányzatát 15.772,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén. 

 

(9) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80101 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 4.235,0 e Ft-tal a 80104 cím felügyeleti szervi 

támogatás és kiadás dologi előirányzatát 22,0 e Ft-tal összesen 4.257,0 e Ft-tal csökkenti 

áthúzódó kifizetések címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 4.257,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11202 cím dologi előirányzatát 4.257,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális 

Központ jogutód nélküli megszüntetése miatt felmerülő áthúzódó számláinak fedezete címén. 

 

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

működési céltartalékon belül a felmentés, végkielégítés előirányzatát 15.698,0 e Ft-tal 

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

ugyan ezen összeggel megemeli. 

(12) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80101 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 10.376,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

3.320,0 e Ft – előirányzatát 13.696,0 e Ft-tal megemeli a munkaviszonyok megszüntetésével 

összefüggő kifizetések címén. 

 

(13) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80102 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.173,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

375,0 e Ft – előirányzatát 1.548,0 e Ft-tal megemeli a munkaviszonyok megszüntetésével 

összefüggő kifizetések címén. 



 13 

 

(14) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80104 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 344,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

110,0 e Ft – előirányzatát 454,0 e Ft-tal megemeli a munkaviszonyok megszüntetésével 

összefüggő kifizetések címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 81.760,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11205 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2007. évi támogatása címén. 

 

(16) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80106 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal csökkenti az intézmény 

megszüntetése címén. 

 

(17) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ  80104 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát 8.510,0 e Ft-tal – és a kiadási – személyi juttatás 1.627,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 520,0 e Ft, dologi 5.090,0 e Ft, felhalmozás 2.000,0 e Ft – 

előirányzatát 9.237,0 e Ft-tal csökkenti az intézmény megszüntetése címén. 

 

(18) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80102 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát 12.884,0 e Ft-tal a kiadás – személyi juttatás 5.156,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 1.693,0 e Ft, dologi 5.266,0 e Ft – előirányzatát 12.115,0 e Ft-

tal csökkenti az intézmény megszüntetése címén. 

 

(19) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80101 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát 51.366,0 e Ft-tal, a kiadási – személyi juttatás 25.546,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 7.717,0 e Ft, dologi 18.145,0 e Ft – előirányzatát 51.408,0 e Ft-

tal csökkenti az intézmény megszüntetése címén. 

 

30. § 

 

(1) Az 1. – 29. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzata  20.725.822,8 e Ft – ról  21.512.517,4 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, 

ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a jelen 

rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

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

 


