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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

 

65/2007. (XII. 10.) számú önkormányzati rendelete1 

 

 

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. § 

 

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

juttatás előirányzatát 1.265,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 405,0 e Ft-

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706 cím dologi előirányzatát 1.670,5 e Ft-tal 

megemeli a 100%-os önkormányzati tulajdonú lakások vagyonbiztosítása címén. 

 

2. § 

 

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

társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatáson belül a közgyógyászati ellátás előirányzatát 

600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott 

pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Magyar Vöröskereszt Budapest 

Fővárosi Szervezetének, az Adománycentrumnak, 2007.XI.01.-2008.X.31.-ig terjedő 

időszakra működtetési támogatás nyújtása  címén. 

 

3. § 

 

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

működési céltartalékon belül a felmentés, végkielégítés előirányzatát 1.192,3 e Ft-tal 

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

ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási  - személyi juttatás 901,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 291,3 e Ft – előirányzatát céljelleggel  1.192,3 e Ft-tal megemeli a volt igazgató 

felmentési időre járó átlagkereset biztosítása címén. 

 

                                                 
1 Rendelkezései beépítve a 11/2007.(II.20.) ök. sz. rendeletbe. 
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(3) A képviselő-testület a 11/2007.(II.20.) számú a 2007. évi költségvetésről és végrehajtás 

szabályairól szóló rendelet 15. számú előre vállalt kötelezettség mellékletét 2008. évre 

kiegészíti 4.407,0 e Ft-tal a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola volt igazgatójának 

2008. évre áthúzódó felmentési időre járó átlagkeresete címén. 

 

 

4.§ 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11705 cím felújításra 

nyújtott kölcsönök előirányzaton  belül a társasházak visszatérítendő támogatás előirányzatát 

16.852,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás felújításra átadott pénzeszköz 

előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 

 

5. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 11/2007. (II.20.) számú 2007. évi költségvetésről és 

végrehajtás szabályairól szóló rendelet 15. számú előre vállalt kötelezettség mellékletét 

kiegészíti a Magdolna negyed második üteme miatt 2008. évre 84.000,0 e Ft-tal, 2009. évre 

130.000,0 e Ft-tal. 

6. § 

 

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

céltartalékán belül a sporttámogatási keret 1.000,0 előirányzatát átcsoportosítja céljelleggel a 

kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatára a pályázaton kiírt nyertesek 

támogatása címén. 

7. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 11/2007.(II.20.) számú 2007. évi költségvetésről és 

végrehajtás szabályairól szóló rendelet II. címrendjét 10000-03 címmel kiegészíti részben 

önállóan gazdálkodó Városfejlesztési Önkormányzati Társulás megnevezéssel. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11109 cím 

fejlesztési célú vagyonhasznosítás vagyongazdálkodási felhalmozási célú tartalék 

előirányzatát 21.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 

Városfejlesztési Önkormányzati Társulás 10000-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát 21.000,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát 

20.000,0 e Ft–tal alapítói vagyon címén, működés dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal 

működés címén megemeli. 

 

8. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11706 cím 

működési sajátos előirányzatát 281.760,0 e Ft-tal megemeli intézményi és  Polgármesteri 

Hivatal kazánházzal rendelkező helyiségek bérleti díja címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11706 cím dologi 

előirányzatát 46.960,0 e Ft-tal megemeli az (1) bekezdés áfa tartalmának befizetése címén. 
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(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11706 cím dologi 

előirányzatát 41.327,0 e Ft-tal megemeli hőszolgáltatás szolgáltatási díja címén 2007. IX. 

hónaptól 3 hónapra. 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11109 cím 

fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 193.473,0 e Ft-tal megemeli. 

 

(5) A képviselő-testület a 8/2007.(II.20.) számú a 2007. évi költségvetésről és végrehajtás 

szabályairól szóló rendelet több éves kötelezettségvállalás 15. számú mellékletét kiegészíti 

2008. évtől 15 év + 7,5 évi időtartamra hőszolgáltatási díjjal, évi 369.300,0 e Ft-tal, mely 

2008. évtől évenként KSH fogyasztói árindexszel emelkedik, valamint a szerződés lejárta 

évében 83.876,9 e Ft + áfa + szerződés időtartama alatti évenkénti KSH fogyasztói 

árindexszel emelt összegű berendezések vételárával. 

 

9. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 8/2007.(II.20.) számú 2007. évi költségvetés és 

végrehajtás szabályairól szóló rendelet 15. számú mellékletét – több éves 

kötelezettségvállalás– 2008. évre előre vállalt kötelezettség miatt kiegészíti a Trefort utcai 

Rendelő  Intézetben maradt háziorvosi rendelők és az  Onkológiai Gondozó működtetése 

címén maximum 25.000,0 e Ft-tal. 

 

10. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 8/2007.(II.20.) számú 2007. évi költségvetés és 

végrehajtás szabályairól szóló rendelet 15. számú mellékletét – több éves kötelezettség 

vállalás – 2008. évre előre vállalt kötelezettség miatt kiegészíti 470.000,0 e Ft –tal a lakóházas 

ingatlanok kéményeinek azonnali életveszély elhárítása címén, önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok karbantartási, gyorsszolgálati, házfelügyelői és takarítói feladatok ellátása címén 

340.000,0 e Ft-tal. 

 

11. § 

 

(1) A képviselő-testület a 8/2007.(II.20.) számú 2007. évi költségvetés és végrehajtás 

szabályairól szóló rendelet címrendjén belül a 71100 cím megnevezését Általános Iskola és 

Gimnáziumról 2007. november 07.-től Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnáziumra 

módosítja.  

 

(2) A képviselő-testület a 8/2007.(II.20.) számú 2007. évi költségvetés és végrehajtás 

szabályairól szóló rendelet címrendjén belül a 71700 cím megnevezését Vajda Péter Ének 

Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskoláról 2007. november 07.-től Vajda Péter Ének – 

Zenei Általános  és Sportiskolára módosítja.  

 

12. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11203 cím dologi 

előirányzatát 464,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 
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(2) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

71500 cím  bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát 

céljelleggel megemeli 464,0 e Ft-tal a diákolimpiai versenyek díjazásai címén. 

 

 

13. § 

 

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

működési általános tartalék előirányzatát 750,0 e Ft-tal csökkenti. 

 

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

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 750,0 e Ft-tal megemeli a 2007. évben az 

Igazságügyi Rendészeti Minisztérium által kiírt és benyújtott  „ a közterületen elkövetett 

jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósítása „ pályázat önrésze címén. 

 

14. § 

 

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

belül a polgármesteri saját keret dologi előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti Józsefváros 

Fejlődéséért Egyesület támogatása címén. 

 

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

működési céltartalékon belül a felmentés – végkielégítés előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal 

csökkenti Józsefváros Fejlődéséért Egyesület támogatása címén. 

 

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

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli a Józsefváros 

Fejlődéséért Egyesület támogatása címén. 

 

15. § 

 

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

felhalmozási előirányzatán belül  a HACCP előirányzatát 12.960,0 e Ft-tal csökkenti 

karácsonyi díszkivilágítás címén. 

 

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

belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész működési céltartalék előirányzatát 12.597,6 e Ft-

tal csökkenti karácsonyi díszkivilágítás címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11405 cím dologi 

előirányzatát 25.557,6 e Ft-tal megemeli karácsonyi díszkivilágítás címén. 

 

16. § 

 

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

működési céltartalék előirányzatán belül a felmentés – végkielégítés előirányzatát 5.094,5 e 

Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 
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(2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 3.859,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.235,0 

e Ft – előirányzatát céljelleggel 5.094,5 e Ft-tal megemeli a főigazgatói vezetői megbízás és 

közalkalmazotti jogviszony 2007.XII.01.-től való felmondással járó tárgyévi kifizetések 

címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 8/2007.(II.20.) számú 2007. évi költségvetés és 

végrehajtás szabályairól szóló rendelet 15. számú mellékletét – több éves kötelezettség 

vállalás – kiegészíti 2008. évi költségvetés terhére előre vállalt kötelezettséggel 14.288,3 e Ft-

tal az Egészségügyi Szolgálat főigazgatói megbízás és közalkalmazotti jogviszony 

megszüntetéséből adódó kifizetés címén. 

 

17. § 

 

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

finanszírozáson belül a felhalmozási hitel előirányzatát 42.480,0 e Ft-tal megemeli a 

Magyarországi Volskbank Zrt.-vel létrejött 2004. június 4.-i BH-3515./2004. számú 

beruházási hitelszerződés – tőketörlesztés négy évre történő felfüggesztés miatt – módosítása, 

hiteltőke emelése címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím kiadás dologi 

előirányzatát 42.480,0 e Ft-tal megemeli hitelszerződés módosítás díja címén. 

 

18. § 

 

A képviselő-testület  az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11405 cím kiadás  dologi, 

ezen belül a Jézus szíve templom díszkivilágítása előirányzatát 448,8 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli új közvilágítási  

lámpa felszerelése címén címén. 

19. § 

 

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

működési céltartalékon belül az oktatási, nevelési, közművelődési ágazat Kjt. Helyi Juttatási 

Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal 

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

ugyan ezen összeggel megemeli két fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 

 

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

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

előirányzatát  céljelleggel 20,0 e Ft-tal megemeli egy  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 céljelleggel 20,0 e Ft-tal 

megemeli egy  fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 

 

20. § 

 

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

működési céltartalékon belül a szociális ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt 
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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 

egy fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 

 

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

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

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

szociális támogatása címén. 

 

21. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12201 cím 

felhalmozási bevételi előirányzatát 58,3 e Ft-tal, működési saját bevételi előirányzatát 11,7 e 

Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201 cím dologi előirányzatát 11,7 e Ft-tal, a 

11107 cím  működési általános tartalék előirányzatát 58,3 e Ft-tal megemeli a Polgármesteri 

Hivatal tehergépjárművének értékesítése címén. 

 

22. § 

 

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

működési általános tartalék előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11706 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Pénzügykutató Zrt. 

Önkormányzat egyensúlyi gazdálkodás követelményeit kielégíteni képes gazdaságpolitikai  

koncepció modellezéssel való alátámasztása tárgyban kötött szerződés díjazása címén. 

 

23. §  

 

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

működési céltartalékon belül az oktatás – nevelési ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat 

továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 218,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a 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 szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – 

előirányzatát céljelleggel 86,4 e Ft-tal megemeli közalkalmazottak továbbképzési támogatása 

címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 18,8 

e Ft-tal megemeli közalkalmazottak továbbképzési támogatása címén. 

 

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

71700 cím  bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – 

előirányzatát céljelleggel 37,6 e Ft-tal megemeli közalkalmazottak továbbképzési támogatása 

címén. 

 

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

Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 72100-01 cím  bevételi – felügyeleti szervi 
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támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 75,2 e Ft-tal megemeli 

közalkalmazottak továbbképzési támogatása címén. 

 

24.§ 

 

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

működési céltartalékon belül a közoktatás-fejlesztési célok előirányzatát 5.255,8 e Ft-tal 

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

ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

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

Iskola 71100-01 cím  bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 458,6 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

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

szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 417,2 e Ft-tal megemeli 

szakmai informatikai fejlesztési központosított állami támogatás címén. 

 

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

támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 324,9 e Ft-tal megemeli szakmai 

informatikai fejlesztési központosított állami támogatás címén. 

 

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

szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 736,3 e Ft-tal megemeli 

szakmai informatikai fejlesztési központosított állami támogatás címén. 

 

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

71500 cím  bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát 

céljelleggel 432,3 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési központosított állami 

támogatás címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 387,5 e Ft-tal 

megemeli szakmai informatikai fejlesztési központosított állami támogatás címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 546,2 e Ft-tal 

megemeli szakmai informatikai fejlesztési központosított állami támogatás címén. 

 

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

Általános Iskola 72100 cím  bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 118,3 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

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

Iskola 71700 cím  bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát 

céljelleggel 537,9 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési központosított állami 

támogatás címén. 
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(11) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola 73100 cím  bevételi – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 264,6 e Ft-tal megemeli szakmai 

informatikai fejlesztési központosított állami támogatás címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 119,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

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

Óvoda 60100-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 68,4 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

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

Óvoda 60100-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 59,5 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

(15) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos 

Óvoda 60100-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 56,8 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

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

Óvoda 60100-10 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 54,7 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

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

Óvoda 60100-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 57,5 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 82,1 e Ft-tal 

megemeli szakmai informatikai fejlesztési központosított állami támogatás címén. 

 

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

Óvoda 60100-11 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 79,3 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

(20) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos 

Óvoda 60100-12 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 62,9 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

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

Óvoda 60100-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 



9 

előirányzatát céljelleggel 94,4 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

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

Óvoda 60100-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 95,8 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 69,8 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 35,4 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

(25) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Katica Bölcsőde és Napközi 

Otthonos Óvoda 60100-13 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 96,4 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési 

központosított állami támogatás címén. 

 

25. § 

 

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

belül a szociális ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzés 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. 

 

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

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

juttatás- előirányzatát céljelleggel 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális 

támogatása címén. 

 

26. § 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 58.211,3 

e Ft-tal megemeli a „ helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások” 

előirányzatából biztosított 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi összegének 

támogatása címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát  44.307,7 e Ft-tal megemeli – Polgármesteri 

Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények 244,4 e Ft, Polgármesteri 

Hivatalhoz nem tartozó intézmények 44.063,3 e Ft – 13. havi illetmény 09.-10. havi rész 

finanszírozása címén. 
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(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím 

személyi juttatás előirányzatát 10.246,4  e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 

3.278,8 e Ft-tal, a 11101 cím személyi juttatás előirányzatát 269,4 e Ft – tal, munkáltatót 

terhelő járulékok előirányzatát 86,2 e Ft-tal, a 11702 cím személyi juttatás előirányzatát 17,2 

e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 5,6 e Ft-tal, összesen 13.903,6 e Ft-tal 

megemeli a 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén. 

 

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

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 106,4 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 34,0 e Ft – előirányzatát 140,4 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén. 

 

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartózó Teleki Téri piac 10000-02 cím 

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 78,8 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 25,2 e Ft – előirányzatát 104,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

(6) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás  7.022,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2.235,6 

e Ft – előirányzatát 9.258,3 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. 

havi összegének támogatása címén.  

 

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

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.522,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

487,3 e Ft – előirányzatát 2.010,1 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-

10.  havi összegének támogatása címén.  

 

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

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

1.526,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 488,6 e Ft – előirányzatát 2.015,4 e Ft-tal 

megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 857,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 265,6 e Ft 

– előirányzatát 1.123,1 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi 

összegének támogatása címén.  

 

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

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

juttatás 1.150,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 357,7 e Ft – előirányzatát 1.507,9 e Ft-tal 

megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi összegének támogatása 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 458,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 145,7  e Ft 

– előirányzatát 604,6 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi 

összegének támogatása címén.  

 

(12) A képviselő-testület a Józsefvárosi Közterület – felügyelet 30001 cím bevételi – 

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.012,8 e Ft, munkáltatót terhelő 
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járulékok  324,9 e Ft – előirányzatát 1.337,7 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

(13) A képviselő-testület a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 30004 cím bevételi                           

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás  334,5 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 107,1 e Ft – előirányzatát 441,6 e Ft – tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

(14) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala 40100 cím bevételi      

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 225,2 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 72,0 e Ft – előirányzatát 297,2 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

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

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

juttatás 1.968,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 629,9 e Ft – előirányzatát 2.598,6 e Ft-tal 

megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

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

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

– személyi juttatás 1.287,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 412,1 e Ft – előirányzatát 

1.700,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi összegének 

támogatása címén.  

 

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

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

565,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 180,9 e Ft – előirányzatát 746,4 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

(18) 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 414,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

132,9 e Ft – előirányzatát 547,8 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-

10. havi összegének támogatása címén.  

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.378,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  441,2    

e Ft – előirányzatát 1.819,9 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. 

havi összegének támogatása címén.  

 

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

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.768,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

566,1 e Ft – előirányzatát 2.334,8 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-

10. havi összegének támogatása címén.  

 

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

71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.457,0       

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 466,2 e Ft – előirányzatát 1.923,2 e Ft-tal megemeli 2007. 

év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  
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(22) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 71400 cím bevételi 

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.303,8 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 417,2 e Ft – előirányzatát 1.721,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. 

havi illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.440,5 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 461,0 e Ft – előirányzatát 1.901,5 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

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

Iskola 71700 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 

1.570,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 502,3 e Ft – előirányzatát 2.072,4 e Ft-tal 

megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 540,3 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 178,4 e Ft – előirányzatát   718,7 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

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

Óvoda 60100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás   

661,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 211,4 e Ft – előirányzatát 872,6 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10.  havi összegének támogatása címén.  

 

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

Óvoda 60100-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás   

336,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 107,7 e Ft – előirányzatát 444,1 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10.  havi összegének támogatása címén.  

 

(28) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Tolnai L.u. 7-9. Napközi Otthonos 

Óvoda 60100-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 

370,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 118,5 e Ft – előirányzatát 489,1 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10.  havi összegének támogatása címén.  

 

(29) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Tolnai L. u.19. Napközi Otthonos 

Óvoda 60100-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 

333,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 106,8 e Ft – előirányzatát 440,0 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10.  havi összegének támogatása címén.  

 

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

Óvoda 60100-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás   

383,9   e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 122,9 e Ft – előirányzatát 506,8 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10.  havi összegének támogatása címén.  

 

(31) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 

60100-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 308,1     

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 98,6 e Ft – előirányzatát 406,7 e Ft-tal megemeli 2007. év 

után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  
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(32) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos 

Óvoda 60100-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás   

462,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 148,1 e Ft – előirányzatát 611,0 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

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

Óvoda 60100-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás   

571,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 182,8 e Ft – előirányzatát 754,0 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10.  havi összegének támogatása címén.  

 

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

Óvoda 60100-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 

318,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 101,8 e Ft – előirányzatát 419,8 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10.  havi összegének támogatása címén.  

 

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

60100-10 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 313,1     

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 100,1 e Ft – előirányzatát 413,2 e Ft-tal megemeli 2007. év 

után járó 13. havi illetmény 09.-10.  havi összegének támogatása címén.  

 

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

Óvoda 60100-11 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás   

350,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 112,1 e Ft – előirányzatát 462,4 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10.  havi összegének támogatása címén.  

 

(37) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 

60100-12 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 315,2     

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 100,8 e Ft – előirányzatát 416,0 e Ft-tal megemeli 2007. év 

után járó 13. havi illetmény 09.-10.  havi összegének támogatása címén.  

 

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

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

869,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 278,1 e Ft – előirányzatát 1.147,4 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény 09.-10. havi összegének támogatása címén.  

 

27. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 832,5 e Ft-tal 

megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános 

Iskola bevételi többlete címén. 

 

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

72100 cím  bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz 230,6 e Ft, felhalmozás támogatás 

értékű bevétel 76,9 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 500,0 eFt, működés támogatás értékű 

bevétel 25,0 e Ft  – és kiadási  - dologi 525,0 e Ft, felhalmozás 307,5 e Ft – előirányzatát 

összesen 832,5 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 

 

28. § 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.279,4 e Ft-tal 

megemeli a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola  bevételi többlete 

címén. 

 

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

működési céltartalékán belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 118,2 e Ft – tal 

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

ugyan ezen összeggel megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

71500 cím bevételi – működés támogatás értékű bevétel 177,4 e Ft, felügyeleti szervi 

támogatás 118,2 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 219,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

75,9 e Ft – előirányzatát 295,6 e Ft – tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

71500 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz 80,0 e Ft, működési saját bevétel 1.022,0   

e Ft – és kiadási - dologi – előirányzatát összesen 1.102,0 e Ft-tal megemeli az intézmény 

bevételi többlete címén. 

 

29. § 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 8,1 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 2,6 e Ft – előirányzatát 10,7 e Ft-tal csökkenti igazgatói munkaközösség vezetői 

megbízás lejárta címén.  

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 8,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2,6 e Ft – 

előirányzatát 10,7 e Ft-tal megemeli  - 2007. 09.01.-től 2007. november 30. időszakra- 

igazgatói munkaközösség vezetői megbízás címén. 

 

30. § 

 

A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola 

71100-01 cím kiadás dologi előirányzatán belül a 2006. évi pénzmaradvány előirányzatát 

1.697,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli az intézményben történt ablakcsere címén. 

 

31. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 címen 

belül a központosított állami támogatás és kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát 2.530,8 e Ft-tal megemeli az alapfokú művészeti oktatás támogatása címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Zeneiskola 73100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – dologi 270,8 e Ft, felhalmozás 2.260,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.530,8 e Ft-

tal megemeli az alapfokú művészeti oktatás központosított állami támogatása címén.  

 

32. § 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím 

normatív Szja előirányzatát 674,0 e Ft-tal, normatív állami támogatás előirányzatát 926,0 e Ft-

tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 1.600,0 

e Ft-tal törli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  normatív állami támogatásának lemondása 

címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím kötött 

felhasználású állami támogatás előirányzatából és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatából 28,2 e Ft-ot töröl szociális továbbképzés állami támogatásának 

lemondása címén. 

 

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

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

juttatás – előirányzatát 28,2 e Ft-tal csökkenti szociális továbbképzés állami támogatás 

lemondása címén. 

 

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

normatív állami támogatás előirányzatából, valamint a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatából 501,0 e Ft-ot töröl ingyenes tankönyvellátás, tankönyvhöz általános 

hozzájárulás támogatás lemondása címén. 

 

(5) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium (Erdélyi u.) 71100 cím bevételi             

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 113,0 

e Ft-tal csökkenti ingyenes tankönyvellátás és tankönyvhöz általános hozzájárulás lemondása 

címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 12,0 e Ft-tal csökkenti  

ingyenes tankönyvellátás és tankönyvhöz általános hozzájárulás lemondása címén. 

 

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

71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – 

előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti ingyenes tankönyvellátás és tankönyvhöz általános 

hozzájárulás lemondása címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 14,0 e 

Ft-tal csökkenti tankönyvhöz általános hozzájárulás lemondása címén. 

 

(9) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola 71600 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 7,0 e Ft-tal 

csökkenti tankönyvhöz általános hozzájárulás lemondása címén. 

 

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

Iskola 71700 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli 

juttatása – előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti  tankönyvhöz általános hozzájárulás 

lemondása címén. 

 

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

72100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – 
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előirányzatát 12,0 e Ft-tal csökkenti ingyenes tankönyvellátás és tankönyvhöz általános 

hozzájárulás lemondása címén. 

 

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

kötött felhasználású állami normatíva előirányzatát és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát 144,3 e Ft-tal törli pedagógus továbbképzés állami támogatás 

lemondása címén. 

 

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

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

előirányzatát 19,5 e Ft-tal csökkenti pedagógus továbbképzés állami támogatás lemondása 

címén. 

 

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

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 19,5 e Ft-tal csökkenti 

pedagógus továbbképzés állami támogatás lemondása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 11,7 e Ft-tal csökkenti pedagógus 

továbbképzés állami támogatás lemondása címén. 

 

(16) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola 71300 bevételi – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 7,8 e Ft-tal csökkenti pedagógus 

továbbképzés állami támogatás lemondása címén. 

 

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

71500 bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 

15,6 e Ft-tal csökkenti pedagógus továbbképzés állami támogatás lemondása címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 23,4 e Ft-tal 

csökkenti pedagógus továbbképzés állami támogatás lemondása címén. 

 

(19) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 71600 bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 11,7 e Ft-tal csökkenti 

pedagógus továbbképzés állami támogatás lemondása címén. 

 

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

71700 bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 

27,3 e Ft-tal csökkenti pedagógus továbbképzés állami támogatás lemondása címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi 

juttatás – előirányzatát 7,8 e Ft-tal csökkenti pedagógus továbbképzés állami támogatás 

lemondása címén. 

 

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

normatív állami támogatás és kiadás 11107 címen belül a működési általános tartalék 

előirányzatát 13.840,0 e Ft-tal törli normatív állami támogatás lemondása címén. 

 



17 

(23) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 címen 

belül a normatív állami támogatás előirányzatát 3.630,0 e Ft-tal, a 11701 cím finanszírozási 

pénzügyi műveleteken belül a működési hitel előirányzatát 860,8 e Ft-tal törli normatív állami 

támogatás étkeztetés lemondása címén. 

 

(24) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.508,4 e Ft-tal 

csökkenti intézményi étkeztetés bevételi kiesése címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 4.490,8 e Ft-tal törli étkeztetés lemondás, 

megtakarítás címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-04 cím bevételi – működési saját 28,4 e Ft, felügyeleti szervi 

támogatás 67,6 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 96,0 e Ft-tal csökkenti intézményi 

étkeztetés lemondása címén. 

 

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

71700 cím bevételi – működési saját 80,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 227,2 e Ft – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 307,2 e Ft-tal csökkenti intézményi étkeztetés lemondása 

címén. 

 

(28) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola 71200 cím bevételi – működési saját 

1.400,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 4.196,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 

5.596,0 e Ft-tal csökkenti intézményi étkeztetés lemondása címén. 

 

33. § 

 

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

működési saját előirányzatát 20.018,0 e Ft-tal megemeli bírságok és életveszély kötelezés 

bevételi többlet címén. 

 

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

működési saját előirányzatát 3.372,0  e Ft-tal megemeli fapótlás befizetés címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12103 cím bevételi 

előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli közigazgatási díjak befektetési többlete címén. 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11404 cím bevételi 

működési saját bevétel előirányzatát 48.000,0 e Ft-tal, kiadás – dologi – előirányzatát 8.000,0 

e Ft-tal megemeli közterület használati díjak és áfa befizetés címén. 

 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11706 cím bevételi 

működési saját bevételi előirányzatát  - kamat – 50.000,0 e Ft-tal csökkenti és 1.190,0 e Ft-tal 

(tervdokumentáció értékesítés) megemeli. 

 

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

működési saját előirányzatát 2.871,0 e Ft-tal megemeli egyéb ingatlan hasznosítása címén. 
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(7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12202 cím bevételi               

– működési saját – és kiadási – személyi juttatás 140,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

40,0 e Ft – előirányzatát 180,0 e Ft-tal megemeli okmánybélyegek értékesítése címén. 

 

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

működési céltartalékon belül a faültetés, fapótlás, fakivágás előirányzatát 3.372,0 e Ft-tal 

megemeli fapótlás befizetése címén. 

 

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím 

finanszírozási, pénzügyi műveleteken belül a működési hitel előirányzatából 15.079,0 e Ft-ot 

töröl. 

34. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11202 cím bevételi                

működési saját előirányzatát  699,2 e Ft-tal megemeli értékesítések bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím 

finanszírozási pénzügyi műveleteken belül a működési hitel előirányzatát 699,2 e Ft-tal 

csökkenti. 

35. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11706 cím bevételi – 

működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 2.900,0 e Ft-tal megemeli közbeszerzési 

eljárási bírság befizetés és visszatérülés címén. 

 

36. § 

 

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

– működés támogatás értékű bevétel – és kiadás – társadalom szociálpolitikai támogatás – 

előirányzatát 450,0 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén. 

 

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

támogatás értékű bevétel – és kiadás – társadalom szociálpolitikai támogatás – előirányzatát 

6.439,7e Ft-tal csökkenti otthonteremtési támogatás + 11.520,0 e Ft, tartásdíj megelőlegezés    

- 17.959,7 e Ft címén. 

 

37. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11803 cím bevételi                        

– működés támogatás értékű bevétel – és kiadás – működésre átadott pénzeszköz – 

előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli az Igazságügyi Minisztérium pályázatán elnyert 

pénzeszköz címén. 

 

38. § 

 

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

központosított állami támogatás (útfelújításra) előirányzatát 65.121,4 e Ft-tal megemeli és 

ezzel egyidejűleg a bevétel felhalmozási, felújítási támogatás értékű bevételi előirányzatát 

ugyan ezen összeggel csökkenti. 
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39. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12102 cím bevétel 

felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát és kiadás 11107 cím felhalmozási céltartalékon 

belül a parkoló megváltás előirányzatát 3.900,0 e Ft-tal megemeli befizetési többlet címén. 

 

40. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.979,0 e Ft-tal 

megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

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

2.316,0 e Ft, támogatás értékű működési bevétel 200,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 

463,0 e Ft –  és kiadási  - személyi juttatás 1.200,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 380,0 e 

Ft, dologi 1.399,0 e Ft – előirányzatát 2.979,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi 

többlete címén. 

 

41. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadás 11706 cím dologi 

előirányzatán belül ételhulladék elszállítást 249,0 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 

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

szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 8,2 e Ft-tal megemeli 

ételhulladék elszállítás költsége címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 240,8 e Ft-tal megemeli ételhulladék elszállítás költsége címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 19.644,1 e Ft-tal csökkenti oktatási – nevelési 

ágazat étkeztetés megtakarítása címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 493,0 e Ft-tal csökkenti 

vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási költsége címén. 

 

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

támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát 635,0 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés 

megtakarítás és ételhulladék szállítási költsége címén. 

 

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

Általános Iskola 72100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – 
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előirányzatát 1.141,6 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék 

szállítási költsége címén. 

 

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

71500 cím bevételi - felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 429,0 e 

Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási költsége címén. 

 

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

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.114,0 e Ft-tal csökkenti vásárolt 

élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási költsége címén. 

 

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

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

előirányzatát 85,0 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási 

költsége címén. 

 

(11) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz 71100 cím bevételi                         

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 216,0 e Ft-tal csökkenti 

vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási költsége címén. 

  

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 380,0 e Ft-tal csökkenti 

vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási költsége címén. 

 

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

Iskola 71700 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát  

1.566,7 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási költsége 

címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 616,8 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási 

költsége címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 579,1 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási 

költsége címén. 

 

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

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

előirányzatát 1.069,0 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék 

szállítási költsége címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 885,9 e Ft-tal csökkenti 

vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási költsége címén. 

 

(18) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Napsugár (Dankó u.)  Napközi 

Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – 
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előirányzatát 809,9 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási 

költsége címén. 

 

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

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

előirányzatát 1.240,7   e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék 

szállítási költsége címén. 

 

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

Óvoda 60100-10 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 905,5 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási 

költsége címén. 

 

(21) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág (Kun u.) Napközi 

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

előirányzatát 832,6 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék szállítási 

költsége címén. 

 

(22) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány (Szigony u.) Napközi 

Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 1.328,0 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék 

szállítási költsége címén. 

 

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

Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – 

dologi – előirányzatát 1.012,1 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és 

ételhulladék szállítási költsége címén. 

 

(24) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Gyermek – Virág (Baross u.)  

Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – 

dologi – előirányzatát 1.487,8 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és 

ételhulladék szállítási költsége címén. 

 

(25) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Katica Bölcsőde és Napközi  

Otthonos Óvoda (Vajda P. u.) 60100-13 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – dologi – előirányzatát 1.080,2 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és 

ételhulladék szállítási költsége címén. 

 

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

Óvoda (Bláthy O.u.) 60100-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – 

dologi – előirányzatát 942,0 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék 

szállítási költsége címén. 

 

(27) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos 

Óvoda (Százados u.) 60100-12 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – 

dologi – előirányzatát 794,2 e Ft-tal csökkenti vásárolt élelmezés megtakarítás és ételhulladék 

szállítási költsége címén. 

 

(28) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím 

finanszírozási pénzügyi műveleteken belül a működési hitel előirányzatát 3.832,0 e Ft-tal, a 
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kiadás 11706 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti ételhulladék elszállítás 

maradványa címén. 

 

(29) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím 

finanszírozási műveleteken belül a működési hitel előirányzatát 19.644,1 e Ft-tal csökkenti 

oktatási – nevelési intézmények vásárolt élelmezés megtakarítása címén.  

 

42. § 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási - dologi – előirányzatát 2.350,0 e Ft-tal csökkenti  

a részben önállóan gazdálkodó óvodák karbantartása címén. 

 

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

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

előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli életveszély elhárítás, belső udvari vakolat javítása 

címén. 

 

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

60100-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

300,0 e Ft-tal megemeli udvari ütéscsillapító aljzat szabványszerűvé tétele címén. 

 

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

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

előirányzatát 450,0 e Ft-tal megemeli mosdók, WC-k javítása, balesetveszélyes linóleum 

javítása címén. 

 

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

Óvoda 60100-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 450,0 e Ft-tal megemeli mosdók, WC-k javítása, külső vakolat javítása címén. 

 

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

Óvoda 60100-11 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 450,0 e Ft-tal megemeli ablakok javítása, mázolása címén. 

 

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

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

előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli nyílászárók javítása, festés címén. 

 

43. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím ezen 

belül a polgármesteri saját keret dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

Orczy  kerti gulyásparti rendezvény támogatása címén. 

 

44. § 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11502 cím 

működési saját előirányzatát 3.690,0 e Ft-tal, a 12201 cím működési saját előirányzatát 

1.330,0 e Ft-tal megemeli hasznosítás címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím 

finanszírozási, pénzügyi műveleteken belül a működési hitel előirányzatát 5.020,0 e Ft-tal 

csökkenti. 

45. § 

 

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

működési céltartalékon belül a felmentés, végkielégítés előirányzatát 120,0 e Ft-tal csökkenti 

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

összeggel megemeli. 

 

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

71700 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – előirányzatát 120,0 e Ft-tal megemeli 

jubileumi jutalom kifizetés fedezete címén.  

 

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

71700 cím kiadás személyi juttatás céljellegű előirányzatán belül a nyugdíjpénztár 

előirányzatát 800,0 e Ft-tal, pedagógus szakkönyv vásárlás előirányzatát 77,0 e Ft-tal, 

iskolakezdési támogatás előirányzatát 228,0 e Ft-tal csökkenti és a jubileumi jutalom 

előirányzatát 928,0 e Ft-tal megemeli. 

 

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

71700 cím kiadás munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 297,0 e Ft-tal megemeli 

jubileumi jutalom járulékai címén. 

 

46. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 címen belül 

a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 

225,0 e Ft - tal megemeli az Általános Iskola és Gimnáziumnál minőségbiztosítási, mérési és 

értékelési feladatok központosított állami támogatása címén. 

 

47.§ 

 

A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola 71300 cím kiadás dologi előirányzatán 

belül a szakmai anyagok beszerzése előirányzatát 1.356,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű 

eszközök (diavetítő,interaktív tábla,kivetítő) beszerzése címén. 

 

48. § 

 

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

60100-10 cím kiadási személyi juttatás előirányzatát 114,0 e Ft–tal, munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 37,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi 

előirányzatát 151,0 e Ft-tal megemeli szakmai tapasztalatcserén való részvétel címén. 

 

49.§ 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 816,0 e Ft-tal 

megemeli az Óvodák bevételi többlete címén. 

 

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

Óvoda 60100-11 cím bevételi – működési saját  - és kiadási – dologi – előirányzatát 9,0 e Ft-

tal megemeli üvegkár megtérülése címén. 

 

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

Óvoda 60100-06 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz - és kiadási – dologi, 

kirándulás-szabadidő program – előirányzatát 143,0 e Ft-tal megemeli Fővárosi Közoktatás –

Fejlesztési Alapítványtól nyert támogatás címén. 

 

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

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

kirándulás-szabadidő program – előirányzatát 140,0 e Ft-tal megemeli Fővárosi Közoktatás –

Fejlesztési Alapítványtól nyert támogatás címén. 

 

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

Óvoda 60100-02 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz - és kiadási – dologi, 

kirándulás-szabadidő program – előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli Fővárosi Közoktatás –

Fejlesztési Alapítványtól nyert támogatás címén. 

 

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

60100-05 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz - és kiadási – dologi, kirándulás-

szabadidő program – előirányzatát  200,0 e Ft-tal megemeli Fővárosi Közoktatás – Fejlesztési 

Alapítványtól nyert támogatás címén. 

 

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

60100-10 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz - és kiadási – dologi, kirándulás-

szabadidő program – előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli Fővárosi Közoktatás – Fejlesztési 

Alapítványtól nyert támogatás címén. 

 

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

Óvoda 60100-01 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz - és kiadási – dologi, 

kirándulás-szabadidő program – előirányzatát 124,0 e Ft-tal megemeli Fővárosi Közoktatás –

Fejlesztési Alapítványtól nyert támogatás címén. 

 

50. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 516,3 e Ft-tal 

megemeli a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

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

működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 247,5 e Ft-tal 

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

ugyan ezen összeggel megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

– működés támogatás értékű bevétel 371,3 e Ft, felügyeletei szervi támogatás 247,5 e Ft – és 
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kiadási – személyi juttatás 458,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 160,3 e Ft – előirányzatát 

618,8 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén.  

 

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

– működés támogatás értékű bevétel -200,0 e Ft (sporttámogatás visszafizetése),működési 

saját bevétel  345,0 e Ft – és kiadási - dologi - előirányzatát  145,0 e Ft-tal megemeli az 

intézmény bevételi többlete címén. 

51. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 751,9 e Ft-tal 

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

címén. 

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

működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 40,6 e Ft-tal 

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

ugyan ezen összeggel megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás 40,6 e Ft, működés támogatásértékű bevétel 

60,9 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 75,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 26,1 e Ft – 

előirányzatát 101,5 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

71500 cím bevétel – működés támogatásértékű bevétel 19,0 e Ft, működési saját bevétel 

672,0 e Ft – és kiadás – dologi – előirányzatát 691,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi 

többlete címén. 

 

52. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 400,0 e Ft-tal 

megemeli a Jókai Mór Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola – működési saját 350,0 e Ft, működés 

támogatásértékű bevétel 50,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 400,0 e Ft-tal 

megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 

 

53. § 

 

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

– felhalmozás 8.000,0 e Ft, felhalmozás, felújítás támogatás értékű bevétel 183.829,9 e Ft – és 

kiadási – felhalmozás 130.080,0 e Ft, felújítás 61.749,9 e Ft – előirányzatát 191.829,9 e Ft-tal 

megemeli lakásvásárlás, Nagytemplom u. 12/B felújítása, BM lakástámogatás és lakásérték 

különbözet címén. 

 

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

felhalmozási előirányzatát 40.500,0 e Ft-tal csökkenti a Tudásközpont és közműfejlesztése 

címén. 
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(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím kiadás 

felújítás előirányzatát 171.600,0 e Ft-tal csökkenti közműfejlesztés engedélyezése és bontása 

címén. 

 

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

előirányzatát 172.100,0 e Ft-tal megemeli a Tudásközpont miatti bontás és közműbontás 

címén. 

 

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

felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 40.000,0 e Ft-tal megemeli a Tudásközpont 

miatti bérleti jogviszony megváltása címén. 

54. § 

  

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11203 cím kiadás 

felhalmozási előirányzatát 1.220,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli mobilitás pályázat téves módosítása miatt. 

 

55. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11704 cím bevételi 

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás és kiadás dologi 

előirányzatát 16,5 e Ft-tal megemeli vizitdíj visszafizetése címén. 

 

56. § 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás és a kiadás 

társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 48,6 e Ft-tal megemeli személyes 

szabadság korlátozása miatt kárpótlás kifizetése címén. 

 

57. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11604 cím kiadás 

felhalmozási előirányzatáról 40.307,4 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra. 

 

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

felhalmozás – felújítás támogatásértékű bevétel előirányzatát 39.545,2 e Ft-tal, működés 

támogatásértékű bevétel előirányzatát 25.935,7 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás 

előirányzatát 39.545,2 e Ft-tal, kiadás dologi előirányzatát 25.935,7 e Ft-tal megemeli a 

Fővárosi Önkormányzattól elnyert vissza nem térítendő támogatása címén. 

 

58. § 

 

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

finanszírozási műveleteken belül a működési hitel előirányzatából 12.962,4 e Ft-ot és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatából 12.962,4 e Ft-ot 

töröl. 

 

(2) A képviselő-testület a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71100 cím 

bevételi működési saját előirányzatát 1.011,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi 
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felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszatérítés 

elvonása címén. 

 

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

71500 cím bevételi működési saját előirányzatát 1.325,0 e Ft-tal megemeli és ezzel 

egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

csökkenti áfa visszatérítés elvonása címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola 71300 cím bevételi működési saját 

előirányzatát 4.087,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszatérítés elvonása címén. 

 

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

működési saját előirányzatát 1.861,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszatérítés 

elvonása címén. 

 

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

saját előirányzatát  406,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszatérítés elvonása címén. 

 

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

működési saját előirányzatát  12,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszatérítés 

elvonása címén. 

 

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

Gondozó Szolgálat 40100 – 01 cím bevételi működési saját előirányzatát 4.260,4 e Ft-tal 

megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan 

ezen összeggel csökkenti áfa visszatérítés elvonása címén. 

 

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

előirányzatát 787,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének – zene és Testnevelés Tagozatos 

Általános Iskola áfa visszatérülése miatt. 

 

(10) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71700 cím 

bevételi - működési saját -  és kiadási – dologi – előirányzatát 787,0 e Ft-tal megemeli áfa 

visszatérülés és rovarirtás címén. 

59. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.872,0 e Ft-tal 

megemeli a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

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

– működési saját – és kiadási  - dologi – előirányzatát 1.872,0 e Ft-tal megemeli az intézmény 

bevételi többletei címén.  

60. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 183.684,0 e Ft-tal 

csökkenti az Egészségügyi Szolgálat bevételi kiesése címén. 
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(2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi – működési saját 

4.524,0 e Ft, támogatás értékű működési bevétel 179.160,0 e Ft – és kiadási – személyi  

juttatás 143.231,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 40.453,0 e Ft – előirányzatát 183.684,0 

e Ft-tal törli bevételi kiesés címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadási – dologi – előirányzatát 

516,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli pénzeszköz átadása címén. 

 

Kisebbségek 

61. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 30,0 e Ft-tal 

megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi – támogatás 

értékű működési bevétel – és kiadási – dologi – előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli a 

23/2007.(X.04.) számú kisebbségi határozat alapján. 

 

62. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 12,0 e Ft-tal 

megemeli a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi – működési 

saját – és kiadási – dologi  - előirányzatát 12,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

35/2007.(XI.02.) számú határozata alapján. 

 

63. § 

 

(1) Az 1. – 62. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzata  22.347.808,1 e Ft – ról  22.792.826,7  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. 
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