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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

 

1/2008. (I.21.) 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 11401 cím felújítási 

előirányzatán belül a Szűz u. 2. Óvoda tetőfelújítás előirányzatát 883,0 e Ft-tal, a 

lakásfelújítás  Dugonics u.11. függőfolyosó csere előirányzatát  1.895,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a lakóház – intézményi életveszély és épületek gázhálózat csere 

előirányzatát 2.778,0 e Ft-tal megemeli a József u. 41. épület mélypince tömedékelés 

előirányzatának kiegészítése címén.  

 

2. § 

 

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

alpolgármesteri külön kereten belül dr.Dénes Margit dologi előirányzatát 300,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli a Diakónia Alapítvány gyülekezeti közösségi helyiség 

kialakításának támogatása címén. 

 

3. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11109 cím fejlesztési 

célú vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11401 cím felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola, valamint a Losonci Téri Általános Iskola 

vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-magyarországi Operatív Program 

keretében kiírt közoktatási intézmények beruházásainak támogatására kiírt pályázat önrésze 

címén.  

4. § 

 

                                                 
1 Rendelkezései beépítve a 11/2007. (II.20.) ök. sz. rendeletbe 
 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 25/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018. 

OKTÓBER 12-TŐL 
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A képviselő-testület a rendelet 15. számú mellékletét 2008. évi előzetes kötelezettségvállalást 

kiegészíti a Kisfalu Kft. – helyiség és tárgyi eszköz beszerzése címén – 5.000,0 e Ft 

támogatás és 2008. III.01.-től kiszervezett feladatok 30.000,0 e Ft díjazásának összegeivel. 

5. § 

 

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

– felhalmozás – és kiadás – dologi – előirányzatát 45.547,0 e Ft-tal megemeli telekértékesítés  

bevételi többlete és a 122 tömb ingatlannal kapcsolatos kiadások címén. 

 

(2) A képviselő-testület a rendelet 14. számú mellékletben szereplő zárolt előirányzatok közül 

a Corvin Sétány Program  457.537,0 e Ft-os zárolt előirányzatát a zárolás alól feloldja. 

 

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

finanszírozási előirányzaton belül a működési hitel előirányzatát 314.000,0 e Ft-tal (CSP.) 

törli. 

 

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

felhalmozási előirányzatát 218.000,0 e Ft-tal, felújítási előirányzatát 174.000,0 e Ft-tal, 

felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 45.000,0 e Ft-tal csökkenti és a dologi 

előirányzatát 123.000,0 Ft-tal megemeli. 

 

6. § 

 

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

működési általános tartalék előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

Somogyi Béla Utcai Általános Iskola támogatása címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli 

intézményi közétkeztetés átszervezéséből adódó többletköltség fedezete címén. 

 

7. § 

 

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

belül a szociális ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális támogatás 

működési céltartalék 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 Egyesített 

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

juttatás – előirányzatát 20,0 e Ft – tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása 

címén.  

 

8. § 

 

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

működési céltartalékon belül a szociális ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat alapján 

továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 24,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 
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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 24,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 

 

9. § 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi, karbantartás  - előirányzatát 1.250,0 e Ft-

tal csökkenti a Tolnai Lajos u.7-9. Óvoda liftfelújítása címén. 

 

(2) 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 – felújítás 

– előirányzatát 1.250,0 e Ft-tal megemeli liftfelújítás címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-03 cím kiadás – dologi, karbantartás – előirányzatát 700,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

liftfelújítás címén. 

10. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 100,0 e Ft-tal 

megemeli a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvoda bevételi többlete címén. 

 

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

– működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli 

az intézmény bevételi többlete címén. 

11. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  700,0 e Ft-tal 

megemeli a Józsefvárosi Zeneiskola bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola 73100 cím bevételi – működési saját 

bevételen belül  bérleti díj, intézményi ellátási díj  – és kiadási  - dologi, kis értékű hangszerek 

és egyéb dologi - előirányzatát 700,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 

 

12. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.677,0 e Ft-tal 

megemeli a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó részben önállóan 

gazdálkodó intézmények bevételi többletei címén. 

 

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

„Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi – működési saját bevétel 500,0 e Ft, 

felhalmozásra átvett pénzeszköz 400,0 e Ft – és kiadási – dologi 500,0 e Ft, felhalmozás 400,0 

e Ft – előirányzatát 900,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 
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(3) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Józsefvárosi 

Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz 400,0 e Ft, 

működés, támogatás értékű bevétel 1.150,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.550,0  

e Ft-tal céljelleggel megemeli az intézmény bevételi többlete és vissza nem térítendő 

támogatás címén.  

 

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

Gyermekjóléti Szolgálat és Gyermekek Átmeneti Otthona 40100-04 cím bevételi - működésre 

átvett pénzeszköz 400,0 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 1.477,0 e Ft – és kiadási                   

– dologi 400,0 e Ft, felhalmozás 1.477,0 e Ft – előirányzatát 1.877,0 e Ft-tal megemeli az 

intézmény bevételi többlete címén. 

 

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

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

kiadási – dologi – előirányzatát 350,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pályázaton elnyert 

pénzeszköz címén. 

  

13. § 

 

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

előirányzatát 16,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működére átadott pénzeszköz 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli vizitdíj címén. 

 

14. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.322,3 e Ft-tal 

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

címén. 

 

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

71500 cím bevételi – működési saját bevétel – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.200,5 e Ft-

tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 

 

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

működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 81,2 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

71500 cím bevételi – működés támogatás értékű bevétel 121,8 e Ft, felügyeleti szervi 

támogatás 81,2 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 150,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

52,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel 203,0 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása 

címén. 

 

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

71500 cím  kiadás dologi előirányzatán belül a Diákolimpiai verseny díjazása előirányzatát 

86,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás előirányzatát 69,5 e Ft-tal, 

munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 16,7 e Ft-tal megemeli állományba nem tartozók 

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

71500 cím  kiadás dologi előirányzatán belül a szakmai informatikai fejlesztés céljellegű 

előirányzatát 432,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát 

ugyan ezen összeggel céljelleggel megemeli ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása 

címén. 

15. § 

 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 28.851,0 

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

előirányzatából biztosított 2007. év után járó 13. havi illetmény XI. havi összegének 

támogatása címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát  22.047,0 e Ft-tal megemeli – Polgármesteri 

Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények 125,8 e Ft, Polgármesteri 

Hivatalhoz nem tartozó intézmények 21.921,2 e Ft – 13. havi illetmény XI. havi rész 

finanszírozása címén. 

 

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

személyi juttatás előirányzatát 5.011,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 

1.603,6 e Ft-tal, a 11101 cím személyi juttatás előirányzatát 134,7 e Ft – tal, munkáltatót 

terhelő járulékok előirányzatát 43,1 e Ft-tal, a 11702 cím személyi juttatás előirányzatát 8,6 e 

Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2,8 e Ft-tal, összesen 6.804,0 e Ft-tal 

megemeli a 2007. év után járó 13. havi illetmény   XI. 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 53,2 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 17,0 e Ft – előirányzatát 70,2 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény XI. 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 42,1 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 13,5 e Ft – előirányzatát 55,6  e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény XI. havi összegének támogatása címén.  

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás  3.130,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.158,0 

e Ft – előirányzatát 4.288,3 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény XI. havi 

összegének támogatása címén.  

 

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

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 770,3 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 246,5 e Ft – előirányzatát 1.016,8 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. 

havi illetmény XI.  havi összegének támogatása címén.  

 

(8) A képviselő-testület a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák 

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

személyi juttatás 739,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 236,5 e Ft – előirányzatát 975,6     
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e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény XI. havi összegének támogatása 

címén.  

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 451,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 144,4 e Ft 

– előirányzatát 595,8 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény XI. 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 558,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 178,7 e Ft – előirányzatát 737,2 e Ft-tal 

megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény XI. 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 212,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 68,1 e Ft – 

előirányzatát 281,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény XI. havi 

összegének támogatása címén.  

 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 599,1 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok  192,5 e Ft – előirányzatát 791,6 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény XI. havi összegének támogatása címén.  

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás  109,4  e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 35,0 e Ft – előirányzatát 144,4 e Ft – tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény XI. havi összegének támogatása címén.  

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 112,6 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 36,0 e Ft – előirányzatát 148,6 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény XI. 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 999,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 319,9 e Ft – előirányzatát 1.319,5 e Ft-tal 

megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény XI. 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 592,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 189,8 e Ft – előirányzatát 782,7  

e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény XI. 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 

307,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 98,3 e Ft – előirányzatát 405,6 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény XI. havi összegének támogatása címén.  

 



7 

(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 191,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

61,4 e Ft – előirányzatát 253,3 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény XI. 

havi összegének támogatása címén.  

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 673,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  215,5 e Ft 

– előirányzatát 888,9 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény XI. havi 

összegének támogatása címén.  

 

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

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 919,9  e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

294,4 e Ft – előirányzatát 1.214,3 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény XI. 

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 710,2 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 227,3 e Ft – előirányzatát 937,4 e Ft-tal megemeli 2007. év után 

járó 13. havi illetmény XI. havi összegének támogatása címén.  

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 710,4 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 227,3 e Ft – előirányzatát 937,7 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény XI. havi összegének támogatása címén.  

 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 796,9 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 255,1 e Ft – előirányzatát 1.052,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény XI. havi összegének támogatása címén.  

 

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

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 804,9 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 257,6 e Ft – előirányzatát 1.062,5 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. 

havi illetmény XI. 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 261,8 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 83,8 e Ft – előirányzatát   345,6 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi 

illetmény XI. 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   

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

2007. év után járó 13. havi illetmény XI.  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   

179,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 57,5 e Ft – előirányzatát 237,1 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény XI.  havi összegének támogatása címén.  
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(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 

177,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 56,9 e Ft – előirányzatát 234,8 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény XI.  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 

158,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 50,7 e Ft – előirányzatát 209,0 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény XI.  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   

195,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 62,7 e Ft – előirányzatát 258,6 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény XI.  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 130,4 e 

Ft, munkáltatót terhelő járulékok 41,7 e Ft – előirányzatát 172,1 e Ft-tal megemeli 2007. év 

után járó 13. havi illetmény XI. havi összegének támogatása címén.  

 

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

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

239,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 76,5 e Ft – előirányzatát 315,6 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény XI. 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   

302,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 96,7 e Ft – előirányzatát 398,9 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény XI.  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 

169,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 54,2 e Ft – előirányzatát 223,7 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény XI.  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 161,4     

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 51,7 e Ft – előirányzatát 213,1 e Ft-tal megemeli 2007. év 

után járó 13. havi illetmény XI.  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   

183,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 58,8 e Ft – előirányzatát 242,7 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény XI.  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 152,9     

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 48,9 e Ft – előirányzatát 201,8 e Ft-tal megemeli 2007. év 

után járó 13. havi illetmény XI.  havi összegének támogatása címén.  
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(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 

447,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 143,2 e Ft – előirányzatát 590,6 e Ft-tal megemeli 

2007. év után járó 13. havi illetmény XI. havi összegének támogatása címén.  

 

16. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.728,0 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 

1.678,0 e Ft, működés támogatás értékű bevétel 50,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 

900,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 288,0 e Ft, dologi 540,0 e Ft - előirányzatát 1.728,0 

e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola 71300 cím kiadás dologi 

előirányzatán belül a szakmai informatikai fejlesztés céljellegű előirányzatát 736,3 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel, céljelleggel 

megemeli nagy értékű számítástechnikai eszközök vásárlása címén.  

 

17. § 

 

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

finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát 4.280,0 e Ft-tal törli, a 11108 

cím kiadás felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 4.280,0 e Ft-tal törli. 

 

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

Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi  működési saját – áfa visszatérülés – előirányzatát 

4.280,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 

 

18. § 

 

A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 71400 cím kiadás 

dologi előirányzatán belül a szakmai informatikai fejlesztés céljellegű előirányzatát 169,0 e 

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

céljelleggel megemeli nagy értékű számítástechnikai eszköz vásárlása címén. 

 

19. § 

 

(1) A  képviselő-testület az Önkormányzat  bevételi és kiadási előirányzatát 3.431,7 e Ft-tal 

megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Központ és Általános 

Iskola bevételi többlete címén. 

 

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

Általános Iskola 72100 cím bevételi – működési saját bevétel – és kiadási – dologi - 

előirányzatát 3.431,7 e Ft-tal megemeli az intézmény biztosítói kártérítése címén. 
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(3) A  képviselő-testület Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Központ és 

Általános Iskola 72100 cím kiadás dologi előirányzatán belül a pedagógiai szakszolgálat 

céljellegű  előirányzatát  660,0 e Ft-tal  csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás 

előirányzatát céljelleggel ugyan ezen összeggel megemeli notebook és számítástechnikai 

eszközök vásárlása címén. 

 

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

és Általános Iskola 72100 cím kiadás felhalmozási előirányzatán belül a HACCP rendszer 

kialakítás céljellegű előirányzatot 400,0 e Ft-tal csökkenti  és ezzel egyidejűleg a kiadás 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel céljelleggel megemeli a HACCP rendszer 

kialakításával kapcsolatos kiadások – tárolóedények, hűtőhőmérő stb. beszerzése – címén. 

 

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

és Általános Iskola 72100 cím kiadás dologi előirányzatán belül a szakmai informatikai 

fejlesztés céljellegű előirányzatát 118,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel, céljelleggel megemeli informatikai, 

számítástechnikai eszközök beszerzése címén. 

 

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

és Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 72100–01 cím kiadás dologi előirányzatán 

belül a pedagógiai szakszolgálat céljellegű előirányzatát 625,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel céljelleggel megemeli 

számítástechnikai eszközök vásárlása címén.  

 

20. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 615,0 e Ft-tal 

megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete címén. 

 

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

bevételi – működési saját bevétel 118,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 497,0 e Ft – és 

kiadási – dologi 473,0 e Ft, felhalmozás 142,0 e Ft – előirányzatát  615,0 e Ft-tal megemeli az 

intézmény bevételi többletei címén. 

 

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

kiadás személyi juttatás előirányzatát 180,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 58,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 238,0 e 

Ft-tal megemeli rendezvények, szakmai napok számlával történő kifizetése miatt. 

 

21. § 

 

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

általános tartalékon belül a szociális nyári gyermekétkeztetés előirányzatát 961,8 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12105 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb 

juttatások előirányzatát 961,8 e Ft-tal megemeli szociális nyári gyermekétkeztetés 

központosított állami támogatása címén. 

 

22. § 
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A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 71600 cím kiadás dologi 

előirányzatán belül a szakmai informatikai fejlesztés céljellegű előirányzatát  461,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli számítógép – notebook – vásárlása címén. 

23. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12105 cím bevételi – 

normatív kötött állami támogatás 4.199,7 e Ft, normatív kötött állami támogatás Szja. 9.130,3 

e Ft- és kiadási társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 13.330,0 e Ft-tal 

megemeli egyszeri pénzbeli támogatás címén. 

 

24. § 

 

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

központosított állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107 cím 

működési általános tartalék előirányzatát  55.329,4 e Ft-tal megemeli a 2007. évben kifizetett 

helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások címén igényelt állami 

támogatással. 

 

25. § 

 

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

normatív állami támogatás előirányzatát 87,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás 11108 cím 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2,0 e Ft-tal, a 11107 cím működési általános 

tartalék előirányzatát 85,0 e Ft-tal megemeli. 

 

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

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

pénzbeli juttatása – előirányzatát céljelleggel 2,0 e Ft-tal megemeli tankönyvtámogatás 

normatív állami támogatása címén. 

 

26. § 

 

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

központosított állami támogatás és kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát 10.311,5 e Ft-tal megemeli esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő 

központosított állami támogatás címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák 

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

dologi – előirányzatát céljelleggel 779,0 e Ft-tal megemeli esélyegyenlőséget, felzárkóztatást 

segítő központosított állami támogatás címén. 

 

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

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 

1.947,5 e Ft-tal megemeli esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő központosított állami 

támogatás címén. 

 

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

71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 677,1 e Ft, 
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munkáltatót terhelő járulékok 216,7 e Ft, dologi 973,9 e Ft, felhalmozás 366,8 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel 2.234,5 e Ft-tal megemeli esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő 

központosított állami támogatás címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – személyi juttatás 200,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 64,0 e Ft, dologi 707,5 e Ft, felhalmozás 648,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 

1.619,5 e Ft-tal megemeli esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő központosított állami 

támogatás címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás  649,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 188,0 e Ft, dologi  600,5 e Ft, felhalmozás 428,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 

1.865,5 e Ft-tal megemeli esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő központosított állami 

támogatás címén. 

 

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

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás  805,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

257,7 e Ft, dologi 802,5 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.865,5 e Ft-tal megemeli 

esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő központosított állami támogatás címén. 

 

27. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.123,0 e Ft-tal 

megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi – működés támogatás 

értékű bevétel 434,0 e Ft, működési saját 1.689,0 e Ft – és kiadási – működés támogatás 

értékű kiadás 2.018,0 e Ft, felhalmozás 105,0 e Ft – előirányzatát 2.123,0 e Ft-tal megemeli az 

intézmény bevételi többlete címén. 

 

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

230,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli nyomtató vásárlása címén. 

 

28. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 87,0 e Ft-tal 

megemeli a kisebbségi önkormányzatok kamatbevételei  címén, határozataik alapján. 

 

(2) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi – működési 

saját 19,0 e Ft-tal – és kiadási – dologi – előirányzatát 69,0 e Ft-tal megemeli, a kiadás, 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti a Kisebbségi 

Önkormányzat 28/2007.(XI.08.) számú határozata alapján. 

 

(3) A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat 20100 cím bevételi – működési 

saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 25,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

24/2007.(11.30.) számú határozata alapján. 
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(4) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím bevételi – működési 

saját – és kiadási – dologi – előirányzatát18,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

32/2007.(XI.02.) számú határozata alapján. 

 

 

(5) A képviselő-testület a Ruszin  Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi – működési 

saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 25,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

34/2007.(XI.23.) számú határozata alapján. 

 

29. § 

 

A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím kiadás dologi 

előirányzatát 156,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 52/2007.(XII.08.) számú 

határozata alapján nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése címén. 

 

30. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat  bevételi és kiadási előirányzatát 26,0 e Ft-tal 

megemeli az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Örmény Kisebbségi Önkormányzat  21200 cím bevételi                       

– működési saját – és kiadás – dologi – előirányzatát 26,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi 

Önkormányzat 31/2007.(XI.18.) számú határozata alapján. 

 

(3) A képviselő-testület az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21200 cím kiadás működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 180,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

31. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 19,0 e Ft-tal 

megemeli a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi – működési 

saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 19,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

33/2007.(XI.19.) számú határozata alapján. 

 

32. § 

 

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

megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

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

saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 8,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

25/2007.(XI.25.) számú határozata alapján. 

 

(3) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím kiadás  dologi 

előirányzatát 6,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkáltatót terhelő járulékok 
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előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 26/2007.(XI.23.) 

számú határozata alapján. 

 

 

 

 

33. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 27,0 e Ft-tal 

megemeli az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím bevételi – működési 

saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 27,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

22/2007.(XI.29.) számú határozata alapján. 

 

(3) A képviselő-testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím kiadás működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 250,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat  22/2007.(XI.29.) 

számú határozata alapján. 

 

34. § 

 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11109 cím fejlesztési 

keret céltartalék előirányzatát 4.560,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11704 

cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Önkormányzat 

középtávú járóbeteg ellátási stratégiájának kidolgozása, illetve az intézményrendszer 

átalakításának aktuális feladatait összefoglaló cselekvési terv – One Capital Partner Kft. – 

elkészítése címén. 

 

35. § 

 

A képviselő-testület a Közterület – felügyelet 30001 cím kiadás személyi juttatás 

előirányzatát 1.700,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 1.700,0 e Ft-tal megemeli járulékfizetési kötelezettség címén. 

 

36. § 

 

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

központosított állami támogatás és kiadás 11108 cím felügyelete szervi támogatás 

előirányzatát 828,2 e Ft-tal megemeli saját nevelési igényű gyerekek, tanulók ellátását végző 

intézmények szakmai és informatikai eszközök, berendezések támogatása címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 828,2 e Ft-tal megemeli 1 db interaktív tábla, 1 db számítógép, 1 db 

projektor  központosított állami támogatásból történő beszerzése címén. 

 

37. § 
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(1) A képviselő-testület a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71100 cím 

kiadás dologi előirányzatán belül a szakmai informatikai fejlesztés céljellegű előirányzatát 

344,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát céljelleggel 

ugyan ezen összeggel megemeli számítástechnikai eszközök vásárlása címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Lakatos Menyhért Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános 

Iskola 71100-01 cím kiadás dologi előirányzatán belül a szakmai informatikai fejlesztés 

céljellegű előirányzatát 313,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás 

előirányzatát céljelleggel ugyan ezen összeggel megemeli számítástechnikai eszközök 

vásárlása címén. 

 

38. § 

 

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

támogatás értékű működési bevétel és kiadás társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 

előirányzatát 6.421,6 e Ft-tal megemeli otthonteremtési támogatás – 4.470,7 e Ft -, 

gyermektartási díj megelőlegezés – 1.950,9 e Ft – címén. 

 

39. § 

 

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

támogatás értékű bevétel előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 6.343,5 e Ft-tal 

megemeli a Bűnmegelőzési Pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

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

felújítás támogatás értékű bevétel és kiadás felújítási előirányzatát 62.300,8 e Ft – tal 

megemeli a Fővárosi Önkormányzattól elnyert pályázati pénzeszköz címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604 cím dologi 

előirányzatát 7.905,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli felújítás teljesítése címén. 

 

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

működés támogatás értékű bevétel előirányzatát 7.905,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a bevétel felhalmozás támogatás értékű bevétel előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli. 

 

40. § 

 

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

támogatás értékű bevétel előirányzatát és a kiadás felújítás előirányzatát 20.752,0 e Ft-tal               

– Práter u. 20/a 7.285,1 e Ft, Nagytemplom u. 12/b 9.614,2 e Ft, Stratégiai Alap 3.852,7 e Ft – 

megemeli  pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

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

támogatás értékű bevétel előirányzatát és kiadás felhalmozás előirányzatát 3.627,8 e Ft-tal     

– Leonardó da Vinci u. 25. – megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím felhalmozás 

támogatás értékű bevételi előirányzatát és a kiadás felhalmozási előirányzatát 122.080,0 e Ft-
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tal törli a 65/2007.(XII.10.). számú önkormányzati rendelet 55.§ (1) bekezdés téves 

módosításának korrigálása címén. 

 

 

 

41. § 

 

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

felhalmozás támogatás értékű bevétel és kiadás felhalmozás előirányzatát 6.887,5 e Ft-tal 

megemeli a Fővárosi Önkormányzattól pályázaton planténerek beszerzésére elnyert támogatás 

címén. 

 

42. § 

 

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

működési saját és kiadás 11107 cím  működési céltartalékon belül a faültetés, fapótlás 

előirányzatát  5.915,0 e Ft-tal megemeli fapótlás bevételi többlete címén.  

 

43. § 

 

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

működés támogatás értékű bevétel előirányzatát 1.208,3 e Ft-tal megemeli fogyatékosok 

nappali ellátására szerződés szerinti szolgáltatás címén. 

 

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

finanszírozási műveletek működési hitel előirányzatát 1.208,3 e Ft-tal csökkenti. 

 

44. § 

 

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

központosított állami támogatás és kiadási felújítás előirányzatát 52.747,9 e Ft-tal megemeli 

útfelújítás címén. 

 

45. § 

 

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

- működésre átvett pénzeszköz – és kiadás – dologi – előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli 

az OFA pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

46. § 

 

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

felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát 14.234,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 

11107 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli parkoló megváltásra befizetett bevételi többlet címén. 

 

47. § 

 

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

működési saját bevételen belül a közterületi bírság előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti, a 
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kerékbilincselés előirányzatát bruttó 10.730,4 e Ft-tal, a közterület foglalási díj bruttó 

előirányzatát 24.000,0 e Ft-tal megemeli bevételi kiesés és bevételi többlet címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11404 cím dologi 

előirányzatát 25.043,6 e Ft-tal megemeli áfa befizetés 5.788,4 e Ft és Centrum Parkoló bruttó 

összegű 19.255,2 e Ft üzemeltetési költsége címén. 

 

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

finanszírozási műveleteken belül a működési hitel előirányzatát 4.686,8 e Ft-tal csökkenti a 

közterületi feladatok bevételi többlete címén. 

 

48. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 990,2 e Ft-tal 

megemeli a Roma Kisebbségi önkormányzat közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat 20100 cím bevételi – működés, 

támogatás értékű bevétel – és kiadási – személyi juttatás 648,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 342,2 e Ft – előirányzatát 990,2 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása 

címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 164,4 e Ft-tal 

megemeli a Roma szolgálat közhasznúak foglalkoztatására teljesült támogatás címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 95,7,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 

ugyan ezen összeggel csökkenti a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatása címén  

 

(5) A képviselő-testület a Roma Szolgálat 1000-01 cím bevételi – működés támogatás értékű 

bevétel 164,4 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 95,7 e Ft – és kiadás – személyi juttatás 194,1 

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 66,0 e Ft – előirányzatát 260,1 e Ft-tal megemeli 

közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

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

működés támogatás értékű bevétel előirányzatát 311,3 e Ft-tal, a kiadás 11107 címen belül az 

általános működési tartalék előirányzatát 8.294,1 e Ft-tal, a működési céltartalékon belül a 

közhasznúak foglalkoztatása  előirányzatát 17.951,3 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a 

11302 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 3.929,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 1.168,6 e Ft-tal, dologi  előirányzatát 20.836,0 e Ft-tal megemeli 

közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

49. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 643,0 e Ft-tal 

megemeli a Vajda Péter Ének – zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – zenei Általános és Sportiskola bevételi                      

– működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 643,0 e Ft-tal megemeli kártérítés és 

karbantartás címén. 
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50. § 

 

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

– központosított állami támogatás – és kiadás – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 

88,2 e Ft-tal megemeli vizitdíj címén. 

 

51. § 

 

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

– kötött felhasználású állami normatíva 22.817,7 e Ft, normatív Szja 49.636,2 e Ft – és 

kiadási – társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások  - előirányzatát 72.453,9 e Ft-tal 

megemeli rendszeres szociális segélyezés címén 

 

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

– kötött felhasználású állami támogatás 10.618,7 e Ft, normatív Szja 23.088,8 e Ft – és 

kiadási – társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások – előirányzatát 33.707,5 e Ft-tal 

megemeli normatív lakásfenntartási támogatás címén. 

 

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

- kötött felhasználású állami támogatás 1.400,9 e Ft, normatív Szja 3.036,4 e Ft – és kiadási     

- társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások – előirányzatát 4.437,3 e Ft-tal csökkenti 

adósságcsökkentési támogatás címén. 

 

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

- kötött felhasználású állami támogatás 18.579,0 e Ft, normatív Szja 40.382,0 e Ft – és kiadási     

- társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások – előirányzatát 58.961,0 e Ft-tal csökkenti 

lakásfenntartáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás címén. 

 

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

- kötött felhasználású állami támogatás 989,5 e Ft, normatív Szja  2.149,2 e Ft – és kiadási       

- társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások – előirányzatát 3.138,7 e Ft-tal csökkenti 

időskorúak támogatás címén. 

 

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

- kötött felhasználású állami támogatás  14.663,7 e Ft, normatív Szja  31.884,1 e Ft – és 

kiadási – munkáltatót terhelő járulékok 9.775,1 e Ft, társadalom szociálpolitikai és egyéb 

juttatások 36.772,7 e Ft – előirányzatát 46.547,8 e Ft-tal megemeli normatív ápolási díj 

támogatás címén. 

 

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

- kötött felhasználású állami támogatás  17,3 e Ft-tal megemeli , normatív Szja  17,3 e Ft –tal 

csökkenti közcélú foglalkoztatás címén. 

52. § 

 

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

előirányzatán belül a működési hitel kamatfizetési kötelezettség előirányzatát 98.769,0 e Ft-

tal törli. 
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(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím pénzügyi 

finanszírozási műveleteken belül a működési hitel előirányzatát 167.252,9 e Ft-tal csökkenti 

törli. 

 

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

működési saját előirányzatán a gépjármű adó előirányzatát 15.806,0 e Ft-tal, az iparűzési adó 

előirányzatát 52.677,9 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén. 

 

(4) A képviselő-testület a többször módosított 11/2007.(II.20.) 2007. évi költségvetésről és 

végrehajtás szabályairól szóló rendelet 14. számú zárolt előirányzatok mellékletében szereplő 

zárolt kiadási előirányzatokat a zárolás alól feloldja, melyek a következők: 

- Felhalmozás támogatás értékű kiadás (11501 cím) 

   Fővárosi Önkormányzatnak elidegenítési bevétel      150.000,0 e Ft 

- Felhalmozási céltartalék  

   Parkoló megváltás (11701 cím)        24.500,0 e Ft 

- Polgármesteri Hivatal 12202 cím személyi juttatás és 

  járulékai           10.000,0 e Ft 

- Polgármesteri Hivatal 12201 cím működtetés dologi     10.000,0 e Ft 

- Vajda P. u.-i Óvoda- Bölcsőde épület szigetelése 

   (11401 cím felújítás)         16.779,0 e Ft 

- Németh László Általános Iskola tetőfelújítása 

   (11401 cím felújítás)         13.185,0 e Ft 

- Somogyi Béla Utcai Általános Iskola tetőfelújítás 

   (11401 cím felújítás)         20.001,0 e Ft 

- Zeneiskola épület tetőfelújítás 

   (11401 cím felújítás)         28.371,0 e Ft  

- Zeneiskola díszterem és tantestületi szoba felújítása 

   (11401 cím felújítás)           3.500,0 e Ft 

(2) Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

   Központ és Általános Iskola sportudvar       25.000,0 e Ft 

  (11401 cím) 

 

53.§ 

 

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

előirányzatán belül a CSP kamat előirányzatát 21.360,0 e Ft-tal megemeli hitel konszolidáció 

miatt kamatfizetési kötelezettség növekedése címén. 

 

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

finanszírozási műveleteken belül a CSP hitel törlesztés előirányzatát 21.360,0 e Ft-tal 

csökkenti kamatfizetési kötelezettség összegének növekedése miatt. 

 

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

finanszírozási műveleteken belül a CSP hitel törlesztés előirányzatát  48.347,0 e Ft-tal 

csökkenti hitel konszolidáció miatt. 

 

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

felhalmozási céltartalékon belül a  parkoló megváltás előirányzatát 48.347,0 e Ft-tal megemeli 

2006. évi visszapótlási kötelezettség részbeni teljesítése címén.  
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54. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11104 cím bevételi 

működésre átvett pénzeszköz és kiadás dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a József 

bál szponzori bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11501 cím bevételi 

működési saját előirányzatát 733,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 

ugyanezen összeggel megemeli eljárási díj címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 12201 cím 

bevételi működési saját előirányzatát 1.794,8 e Ft-tal megemeli gépjármű kártérítés címén. 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201 cím 

felhalmozási előirányzatát 1.794,8 e Ft-tal megemeli gépjárművásárlás címén. 

 

55. § 

 

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

személyi juttatás előirányzatát 9.923,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 

2.587,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 12.510,0 e Ft-tal 

csökkenti a frakciókeretek terhére kötött nem számlaképes megbízások kifizetésének címén. 

 

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

személyi juttatás előirányzatát 750,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 266,0 e Ft-tal, 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 150,0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 180,0 e 

Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.346,0 e Ft-tal csökkenti 

polgármesteri saját keret felhasználása címén. 

 

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

személyi juttatás előirányzatát 3.311,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 

1.073,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 4.384,0 e Ft-tal 

csökkenti alpolgármesteri (dr. Kocsis Máté) saját keret felhasználása címén. 

 

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

személyi juttatás előirányzatát 840,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 

217,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.057,0 e Ft-tal 

csökkenti alpolgármesteri (dr. Dénes Margit) saját keret felhasználása címén. 

 

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

személyi juttatás előirányzatát 181,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 

104,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát 285,0 e Ft-tal csökkenti 

alpolgármesteri (Takács Gábor) saját keret felhasználása címén. 

 

56. § 

 

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

működés támogatás értékű bevétel előirányzatát 5.715,6 e Ft-tal, működési saját, sajátos 

bevételi előirányzatát – iparűzési adó 322.290,1 e Ft, luxusadó 95,6 e Ft, építményadó 
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35.000,0 e Ft, telekadó 8.000,0 e Ft, adóbírság, pótlékok 38.000,0 e Ft – 403.385,7 e Ft-tal 

megemeli bevételi többlet címén. 

 

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

működési saját előirányzatát 2.388,0 e Ft-tal megemeli igazgatási díj és 

nyomtatványértékesítés bevételi többlete címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11501 cím bevételi 

felhalmozásra átvett pénzeszköz, kölcsönök visszatérülése előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal 

megemeli helyi támogatási kölcsön visszatérülése címén. 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12107 cím kiadás dologi 

előirányzatát 115,0 e Ft-tal megemeli áfa befizetés címén. 

 

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

dologi előirányzatát 17.449,3 e Ft-tal megemeli hőszolgáltatási díj címén. 

 

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11602 cím kiadás dologi 

előirányzatát 11.625,0 e Ft-tal megemeli közös költség előirányzatának kiegészítése címén. 

 

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

felhalmozási céltartalékon belül a Parkoló Alap megváltás előirányzatát 331.524,0 e Ft-tal 

megemeli és így a 2006. évi visszapótlási kötelezettség teljesült. 

 

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

belül a működési általános tartalék előirányzatát 53.776,0 e Ft-tal megemeli. 

 

57. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11501 cím 

felhalmozás előirányzatát 125.175,0 e Ft-tal megemeli lakáselidegenítés bevételi többlete 

címén. 

 

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

felhalmozás előirányzatát 72.126,0 e Ft-tal, működési saját - felhalmozási bevétel áfa- 

előirányzatát 14.425,0 e Ft-tal, összesen 86.551,0 e Ft-tal csökkenti bevételi kiesésé címén. 

 

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

felhalmozás előirányzatát 70.645,0 e Ft-tal, működési saját – felhalmozási bevétel áfa – 

előirányzatát 14.129,0 e Ft-tal, összesen 84.774,0 e Ft-tal megemeli Szentkirályi u.4. 

értékesítés bevételi többlete címén. 

 

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

felhalmozási előirányzatát 62.200,0 e Ft-tal, működési saját – felhalmozási bevétel áfa – 

előirányzatát 12.440,0 e Ft-tal, összesen 74.640,0 e Ft-tal megemeli Vajdahunyad u.5. 

értékesítés bevételi többlete címén. 

 

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

felhalmozási előirányzatát 1.667,0 e Ft-tal, működési saját – felhalmozási bevétel áfa – 
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előirányzatát 333,0 e Ft-tal, összesen 2.000,0 e Ft-tal megemeli a Rökk Szilárd u. 4. 

értékesítés bevételi többlete címén. 

 

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

felhalmozás előirányzatát  828,0 e Ft-tal, működési saját  – felhalmozási bevétel áfa – 

előirányzatát 65,0 e Ft-tal, összesen 893,0 e Ft-tal megemeli a Tolnai Lajos u.38. értékesítés 

bevételéi többlete címén. 

 

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

felhalmozás előirányzatát   523.237,0 e Ft-tal, működési saját  – felhalmozási bevétel áfa – 

előirányzatát 104.648,0 e Ft-tal, összesen 627.885,0 e Ft-tal csökkenti a Kálvária  9. – Tisztes 

u.7. értékesítés elmaradása címén. 

 

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

felhalmozás előirányzatát 35.833,0 e Ft-tal megemeli, működési saját  – felhalmozási bevétel 

áfa – előirányzatát 8.333,0 e Ft-tal csökkenti a Villám u. 7. épület lakásként történő 

értékesítés bevételi többlete címén.  

 

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

felhalmozás előirányzatát  45.929,0 e Ft-tal megemeli az Illés u.6.,8.,10. épületek értékesítés 

bevételi többlete címén. 

 

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

felhalmozás előirányzatát 57.150,0 e Ft-tal, működési saját  – felhalmozási bevétel áfa – 

előirányzatát  4.266,0 e Ft-tal, összesen 61.416,0 e Ft-tal megemeli a Krúdy u.11. épület 

értékesítés bevételi többlete címén.  

 

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

felhalmozás előirányzatát  56.980,0 e Ft-tal megemeli a Lőrinc pap tér  2.  értékesítési 

bevételi többlete címén. 

 

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

felhalmozás előirányzatát  76.966,0 e Ft-tal megemeli az Dankó u. 10., 12., 14. számú 

épületek értékesítés bevételi többlete címén. 

 

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

felhalmozás előirányzatát 51.000,0 e Ft-tal, működési saját  – felhalmozási bevétel áfa – 

előirányzatát  268,0 e Ft-tal, összesen 51.268,0 e Ft-tal megemeli a Nap u.7. épület 

értékesítése címén.  

 

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

felhalmozás előirányzatát  30.200,0 e Ft-tal megemeli a Nap u. 16. épület értékesítése címén. 

 

(15) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11502 cím 

kiadás dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát 8.743,0 e Ft-tal megemeli 

felhalmozási bevétel helyiség elidegenítés és egyéb vagyonértékesítés áfa befizetése címén. 

 

(16) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11502 cím 

felhalmozás előirányzatát 198.799,0 e Ft-tal, dologi előirányzatán belül az áfa befizetés 
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előirányzatát 104.648,0 e Ft-tal ,  összesen 303.447,0 e Ft-tal csökkenti a Tisztes u. 7. és 

Kálvária tér 9. épület értékesítés elmaradása miatt.  

 

(17) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11502 cím 

felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 34.642,0 e Ft-tal megemeli a Nap u. 7. 

épületből lakók bérleti jogviszony megváltása címén. 

 

(18) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11109 cím fejlesztési 

célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék előirányzatát 183.367,0 e Ft-tal megemeli 

vagyonértékesítés bevételi, valamint kiadási megtakarítása címén. 

 

58. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11601 cím működési 

bevételi előirányzatán belül a helyiséghátralék behajtás előirányzatát 92.950,0 e Ft-tal, egyéb 

kényszerkezelt házak hátralék  behajtását 64.244,0 e Ft-tal, összesen 157.194,0 e Ft-tal 

csökkenti bevételi kiesés címén, ezzel egyidejűleg a működési előirányzatán belül a víz-

csatornadíj megtérülés előirányzatát 46.000,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén.  

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 címen 

belül a gépjármű adó bevételi előirányzatát 111.194,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet 

címén. 

 

59. § 

 

A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat 20100 cím kiadás dologi 

előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Román Kisebbségi Önkormányzat 

40/2007.(XII.29.) számú határozata alapján. 

 

60. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 19,0 e Ft-tal 

megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi önkormányzat 20600 cím bevételi működési saját 

előirányzatát 19,0 e Ft-tal, kiadás dologi előirányzatát 389,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli, a kiadás működésre átadott pénzeszköz 

előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti a Kisebbségi Önkormányzat 26/2007.(XII.10.) számú 

határozata alapján. 

 

61. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 19,0 e Ft-tal 

megemeli a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi működési 

saját előirányzatát 19,0 e Ft-tal, kiadás dologi előirányzatát 51,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 18,0 e Ft-tal megemeli, a kiadás működésre átadott pénzeszköz 
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előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti a Kisebbségi Önkormányzat 32/2007.(XII.17.) számú 

határozata alapján. 

62. § 

 

A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím kiadás dologi 

előirányzatát 23,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

38/2007.(XII.17.) számú határozata alapján. 

 

63. § 

 

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

előirányzata  22.793.144,7 e Ft – ról 23.062.424,3 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) A 2007. évi  költségvetési beszámolóban  a rendeletben foglaltakat alkalmazni kell. 

 

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

 

 

 

Budapest, 2008. január 13. 

 

 

 

         Csécsei Béla 

         polgármester 

 

 

 

 

Dr. Xantus Judit 

       jegyző  

 

 


