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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

32/2008. (V. 06.) számú önkormányzati rendelete1 

 

a 2007. évi pénzmaradvány  felhasználása, a 2008. évi költségvetésről és végrehajtási 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

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

képviselő – testület) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi 

CLXIX. 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 6/2008. (II.29.) számú a 2008. évi 

költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló önkormányzati rendeletet módosítva a 

következő rendeletet alkotja meg: 

 

1. § 

 

(1)A képviselő – testület az Önkormányzat intézményeinek 30000 –71300 cím bevételi és 

kiadási előirányzatát 467.014,0 e Ft – tal megemeli 2007. évi és előző évben fel nem használt 

pénzmaradvány és annak felhasználása címén, melyet részleteiben az 1. számú és a 3. számú 

melléklet tartalmaz. 

 

(2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzatok 20000 – 21300 

cím bevételi és kiadási előirányzatát 8.303,0 e Ft – tal megemeli 2007. évi pénzmaradvány és 

annak felhasználása címén, részleteiben a 2-3. számú melléklet tartalmazza. 

 

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

Szolgálat 10000 – 01 cím bevételi és kiadási előirányzatát 6.142,0 e Ft – tal megemeli 2007. 

évi pénzmaradvány és felhasználása címén a 2-3. számú mellékletben részletezettek alapján. 

 

(4) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki téri 

Piac 10000 – 02 cím bevételi és kiadási előirányzatát 14.290,0 e Ft – tal megemeli a 2007. évi 

pénzmaradvány és felhasználása címén a 2-3. számú mellékletben részletezettek alapján. 

 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a 10000-03 cím 

Városfejlesztési Önkormányzati Társulás bevételi pénzforgalom nélküli bevétel és kiadási, 

dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a 2007. évi pénzmaradvány felhasználása 

címén.  

 

(6) A kerületen belüli duplázódás 11108 cím Polgármesteri Hivatal 528.680,0 e Ft, mely a 3. 

számú melléklet 57., 58., 60. sor alapján a Polgármesteri Hivatal előirányzatát megemeli.  

 

 

                                                 
1 Rendelkezései beépítve a 6/2008. (II.29.) ök. sz. rendeletbe 
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(7) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím 

előirányzatát tárgyévi pénzmaradvány címén 3.247.498,0 e Ft – tal, előző évi fel nem használt 

pénzmaradvány címén 880.022,0 e Ft – tal 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveletek 

felhalmozási, felújítási hitel előirányzatát 160.414,0 e Ft – tal megemeli a 2. számú és 4/c 

számú mellékletekben részletezettek alapján. 

 

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

dologi előirányzatát 87.354,0 e Ft–tal  - 3. számú melléklet 59. sor - megemeli állami 

támogatás elszámolása címén. 

 

(9) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím 

általános tartalék előirányzatát  864.954,0 e Ft – tal megemeli. 

 

(10) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím 

finanszírozási pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát  864.954,0 e Ft – tal törli és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11107 cím tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel törli. 

 

(11) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát 

a 4/a – b, és az 5. számú mellékletben részletezettek alapján  2.797.956,0 e Ft – tal megemeli. 

 

2. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül az általános működési tartalék előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a Józsefváros Fejlődéséért Egyesület 2008. november 30.-ig történő felhasználású 

támogatása címén. 

 

3. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11205 cím kiadás 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 12.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11107-01 cím működési céltartalék előirányzatán belül a kht.-k támogatása, Energia 

Társulás, Palota negyed Városrészi Önkormányzat működtetése előirányzatát 12.000,0 e Ft-

tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2008. évi támogatásának csökkentése 

címén.  

 

4. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím 

működési céltartalékon belül a kht.-k támogatása, Energia Társulás, Palota negyed Városrészi 

Önkormányzat működtetése előirányzatát 52.702,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11803 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi támogatásának 

módosítása címén. 

 

5. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül az általános működési tartalék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 
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egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli a VIII. kerület Tornasportjáért Alapítvány 2008. március 01. – 2008. 

december 31. közötti időszakra vonatkozó támogatása címén. 

 

6. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül az általános működési tartalék előirányzatát 733,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

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

a Losonci Téri Általános Iskola önkormányzati támogatásának módosítása címén. 

 

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

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 733,1 e Ft-tal céljelleggel megemeli az 

uszoda szűrőtöltet cseréje címén. 

 

7. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül az általános működési tartalék előirányzatát 700,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 2008. március 

9.-ei népszavazást népszerűsítő hirdetmény kiadása és telemarketing költségei címén. 

 

8. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11801 cím 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatából és ezzel egyidejűleg a 11701 cím 

finanszírozási, pénzügyi műveleteken belül a működési hitel előirányzatából 2.000,0 e Ft-ot 

töröl a Józsefvárosi Gyermekekért Üdültetés Kht. 2008. támogatásának csökkentése címén. 

 

9. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen 

belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a LKFT – 2006. – LA – 2 – 06 – 10 – 712. számú panelpályázat keretében 

megvalósítandó Gyerek – Virág Óvodaépület korszerűsítése, felújítása címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen 

belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 100.000,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11502 cím felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli az Új Magyarország Lakásfelújítási Program keretében az 

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által indított pályázatok alapján nyilvános 

pályázati keret címén (panelprogram kódszáma:LFP – 2008 – LA –2, egycsatornás 

gyűjtőkémények kódszáma:LFP-2008-LA-7, ÖKO program kódszám: LFP – 2008 – LA – 9). 

 

10. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen 

belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keretet 250,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 
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egyidejűleg a kiadási 11706-02 cím dologi előirányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli a 

Józsefvárosi Ifjúsági Vállalkozási Program népszerűsítési költségei címén. 

 

11. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.619,2 e Ft-tal 

megemeli az oktatási – nevelési intézmények étkezési térítési díj bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül az általános működési tartalék előirányzatát 5.543,8 e Ft –tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli az oktatási - nevelési intézmények étkeztetési kiadási többlete címén. 

 

(3) A képviselő-testület az oktatási – nevelési intézmények bevételi – működési saját 3.619,2 

e Ft, felügyeleti szervi támogatás 5.543,8 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 9.163,0 e 

Ft-tal megemeli vásárolt élelmezési többletköltség címén, melyet intézményenként 

részletezve az 1. számú melléklet tartalmaz. 

 

12. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül a kht.-k támogatása, Energia Társulás, Palotanegyed Városrészi Önkormányzat 

működési támogatása működési céltartalék előirányzatát 2.000,0 e Ft csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11802 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal 

megemeli a Józsefvárosi Bárka Színház Kht. támogatásának megemelése címén. 

 

13. § 

 

A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet – Józsefvárosi 

Önkormányzat 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló – 13. számú 

mellékletében 2008. március 01.-től a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 259 

főről 257 főre, az összesített engedélyezett létszámot 279 főről 277 főre, míg a kerületi 

engedélyezett létszámot 1.946,5 főről 1944,5 főre módosítja. 

 

14. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 

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

segélyezés és továbbképzési támogatás előirányzatát 60,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat önkormányzati támogatása címén. 

 

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

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

személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 60,0 e Ft-tal megemeli 3 fő közalkalmazott 

szociális segélyezése címén. 
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15. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen 

belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 9.360,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 12201 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

Polgármesteri Hivatalban polgár, ügyfél – és folyamatközpontú irányítási rendszer kialakítása 

címén. 

 

16. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül az általános működési tartalék előirányzatát  2.902,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a 11108 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.250,0 e Ft-tal, munkáltatót 

terhelő járulékok előirányzatát 652,5 e Ft-tal megemeli a népszavazás szavazatszámláló 

bizottságok póttagjainak díjazása címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címén 

belül a népszavazás többletköltségei működési céltartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím személyi juttatás előirányzatát 6.348,7               

e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.031,6 e Ft-tal, dologi előirányzatát 

1.619,7 e Ft-tal megemeli a népszavazás lebonyolításának többletköltségei címén. 

 

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

– működés támogatásértékű bevétel – és kiadás – személyi juttatás 5.925,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 1.794,8 e Ft, dologi 4.547,2 e Ft – előirányzatát 12.267,0 e Ft-tal megemeli 

a népszavazás lebonyolításához nyújtott központi költségvetési támogatás címén. 

 

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

feladatain belül a 11702 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 10,0 e Ft-tal, munkáltatót 

terhelő járulékok előirányzatát 5,0 e Ft-tal, dologi ezen belül az Szja előirányzatát 5,0 e Ft-tal 

megemeli 1 fő köztisztviselő részére 10,0 e Ft étkezési utalvány kifizetése címén. 

 

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

feladatain belül a 11101 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal, munkáltatót 

terhelő járulékok előirányzatát 19,0 e Ft-tal, dologi ezen belül az Szja előirányzatát 22,0 e Ft-

tal megemeli 4 fő tisztségviselő részére 10,0 e Ft/fő étkezési utalvány kifizetése címén. 

 

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hivatali  feladatain belül 

a 12202 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás 

előirányzatát  5.636,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a személyi juttatáson belül az 

étkezési hozzájárulás előirányzatát 2.740,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 1.315,0 e Ft-tal, dologi ezen belül az Szja előirányzatát  1.480,0 e Ft-tal 

megemeli  274 fő (köztisztviselő és Mt. alkalmazott) részére 10,0 e Ft/fő étkezési utalvány 

kifizetése címén. 

 

17. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen 

belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, fejlesztési céltartalék előirányzatát 2.400,0 e 

Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát ugyan ezen 
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összeggel megemeli a RÉV 8 Zrt. bonyolításában a Trefort utcai háziorvosi rendelők 

elhelyezésével kapcsolatos feladat meghatározása címén. 

 

18. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen 

belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, fejlesztési céltartalék előirányzatát 9.156,0    

e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli a RÉV 8 Zrt. bonyolításában az Egészségközpont létrehozásával 

kapcsolatos feladat meghatározás címén. 

 

19. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen 

belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék előirányzatát 42.600,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát ugyanezen összeggel 

megemeli a RÉV 8 Zrt. bonyolításában az Európa Belvárosa Budapest Program 

megvalósításával kapcsolatos feladatok címén. 

 

20. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen 

belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék előirányzatát 7.080,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát  ugyan ezen összeggel 

megemeli a RÉV 8 Zrt. bonyolításában a Józsefvárosi Lakásépítő Társaság alapításával 

kapcsolatos feladatok címén. 

 

21. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen 

belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, fejlesztési céltartalékok előirányzatát 

27.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-01 cím dologi előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli az Orczy kerti tó balesetveszély elhárítási munkálatai címén. 

 

22. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen 

belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, fejlesztési céltartalékok előirányzatát 

13.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-01 cím felújítási előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli az Orczy kerti kandeláberek felújítása címén. 

 

23. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím 

felhalmozási tartalékon belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 

36.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-01 cím dologi előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli az Orczy kertben kertészeti feladatok ellátása címén. 
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24. § 

 

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

előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Losonci Téri Általános 

Iskola támogatása címén. 

 

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

szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli az 

intézmény sakkcsapatának országos döntőben való részvételének költségei címén. 

 

25. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül a polgármesteri saját keret működési céltartalék előirányzatát 190,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 címen belül a polgármesteri saját keret dologi előirányzatát 

40,0 e Ft-tal, a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli 

ajándékkosár vásárlása és egy fő sportoló olimpiára való felkészülésre támogatás nyújtása 

címén. 

 

26. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.170,0 e Ft-tal 

megemeli az Óvodák bevételi többletei címén. 

 

(2) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép (Szűz u.) Napközi 

Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi – működési saját 165,0 e Ft, működésre átvett 

pénzeszköz 190,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 355,0 e Ft-tal megemeli szponzori 

és pályázati pénzeszközök címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – 

előirányzatát  157,0 e Ft-tal megemeli  pályázati pénzeszközök címén. 

 

(4) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Pitypang (Százados u.) Napközi 

Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – 

előirányzatát  65,0 e Ft-tal megemeli  pályázati pénzeszközök címén. 

 

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

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

200,0 e Ft-tal megemeli  pályázati pénzeszközök címén. 

 

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

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

előirányzatát  165,0 e Ft-tal megemeli  pályázati pénzeszközök címén. 

 

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

működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát  180,0 e Ft-tal megemeli  

pályázati pénzeszközök címén. 
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(8) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek - Virág (Baross u.) Napközi 

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

előirányzatát  48,0 e Ft-tal megemeli  pályázati pénzeszközök címén. 

 

27. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül dr. Kocsis Máté alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 100,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 címen belül dr. Kocsis Máté alpolgármester 

saját keret dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli ügyvédi díj címén.  

 

28. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 660,0 e Ft-tal 

megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola pályázatokon elnyert 

pénzeszközei címén. 

 

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

bevételi, működésre átvett pénzeszköz előirányzatát, valamint a kiadás dologi előirányzatát 

660,0 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszköz címén. 

 

29. § 

 

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

támogatás értékű felújítási és kiadási felújítás előirányzatát 35.079,0 e Ft-tal megemeli a 

Fővárosi Önkormányzattól elnyert pályázati pénzeszköz, Nagytemplom u. 12/b felújítása 

címén. 

 

30. § 

 

A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet 13. számú mellékletét 

módosítja a 6. számú mellékletben részletezettek alapján a Józsefvárosi Családsegítő 

Szolgálat összesített engedélyezett létszámának korrigálása címén. 

 

31. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-01 cím bevételi – 

támogatás értékű működési bevétel 11.930,0 e Ft, támogatásértékű felújítási bevétel 164.474,0 

e Ft – é s kiadási – dologi 11.930,0 e Ft, felújítás 164.474,0 e Ft – előirányzatát 176.404,0 e 

Ft-tal megemeli a Fővárosi Önkormányzattól pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

32. § 

 

A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú rendelet V. bekezdés 11. § (1) – (2) 

bekezdésében foglaltakat törli és a (3) bekezdés (1) bekezdésre, a (4) bekezdés (2) bekezdésre 

módosul. 
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33. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 11108 cím bevételi és kiadási előirányzatát 5.550,0 

e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok 2008. évi általános működési központosított 

állami támogatása címén. 

 

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

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános 

működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 

8/2008.(03.27.) számú határozata alapján. 

 

(3) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános 

működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 

6/2008.(03.03.) számú határozata alapján. 

 

(4) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános 

működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 

14/2008.(02.28.) számú határozata alapján. 

 

(5) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános 

működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 

6/2008.(02.27.) számú határozata alapján. 

 

(6) A képviselő-testület a Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21200 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi 355,0 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 200,0 e Ft – 

előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési központosított állami támogatás 

címén, a Kisebbségi Önkormányzat 7/2008.(02.28.) számú határozata alapján. 

 

(7) A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi  - felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános 

működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 

5/2008.(03.03.) számú határozata alapján. 

 

(8) A képviselő-testület a Ruszin  Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános 

működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 

23/2008.(02.28.) számú határozata alapján. 

 

(9) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános 

működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 

5/2008.(02.28.) számú határozata alapján. 

 

(10) A képviselő-testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím bevételi                             

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi 500,0 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 
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55,0 e Ft – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési központosított állami 

támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 9/2008.(02.29.) számú határozata alapján. 

 

(11) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 408,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

118,0 e Ft, dologi 29,0 e Ft – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési 

központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 18/2008.(IV.14.) számú 

határozata alapján. 

34. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 380,0 e Ft-tal 

megemeli a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

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

támogatásértékű – és kiadási – dologi – előirányzatát 380,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi 

Önkormányzat 24/2008.(02.28.) és a 26-29/2008. (03.13.) számú határozatai alapján. 

 

35. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül az oktatási, nevelési, közművelődési ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt 

továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 160,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli közalkalmazottak továbbképzési támogatása címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71100 cím 

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

céljelleggel 88,0 e Ft-tal megemeli 4 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 72,0 e Ft-tal megemeli 5 fő közalkalmazott továbbképzési 

támogatása címén. 

36. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  481,0 e Ft-tal 

megemeli a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda bevételi többlete címén.  

 

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

Óvoda 601000-08 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 481,0    

e Ft-tal megemeli a biztosító kártérítése és a viharkár során megrongálódott tető helyreállítása 

címén. 

37. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül az általános működési tartalék előirányzatát 420,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a FIDESZ – KDNP 

frakciókeret 1 fő képviselőre jutó keretösszeg címén. 
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38. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül az általános működési tartalék előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a civil 

szervezetek, alapítványok, egyházak támogatása működési céltartaléka címén. 

 

39. § 

 

(1) Az 1. – 38. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzata  20.435.266,0 e Ft – ról  23.755.430,2 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, 

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

rendelet   7. számú melléklete tartalmazza. 

 

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

 

 

 


