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A kihirdetés módja: kifüggesztés      

A kihirdetés napja: 2008. szeptember 12.       

         

            Dr. Xantus Judit 

          Jegyző 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

 

44/2008. (IX.12.) számú önkormányzati rendelete1 

 

 

a 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2008.(II.29.) számú 

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 (a 

továbbiakban: Rendelet) módosítva a következő rendeletet alkotja meg: 

 

1. § 

 

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

költségvetés címrendje 1. számú mellékletében szereplő 60100-04 címet – Tolnai Lajos u.19. 

Napközi Otthonos Óvoda -  2008. július 15.-ével törli az intézmény jogutódlással történő 

megszüntetése címén. 

 

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

költségvetés címrendje 1. számú mellékletében szereplő 71200 címet – Jókai Mór Általános 

Iskola – 2008. augusztus 01.-vel törli az intézmény jogutódlással történő megszüntetése 

címén. 

 

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

költségvetés címrendje 1. számú mellékletében szereplő 71100 címet 2008. július 1.-től 

71500-01 címre, a 71100-01 címet 71500-02 címre, 71300 címet 71500-03 címre, 71400 

címet 71500-04 címre, a 71600címet 71500-05 címre, a 71700 címet 71500-06 címre, a 

72100 címet 71500-07 címre, a 72100-01 címet 71500-08 címre, 73100 címet 71500-09 címre 

módosítja az intézmények részben önálló intézménnyé válása címén. 

 

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

előirányzatát 161.115,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Németh László Angol 

                                                 
1 Rendelkezései beépítve a 6/2008. (II.29.) ök. sz. rendeletbe 
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Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi és kiadási előirányzatát 161.115,0 e Ft-tal 

megemeli az 1.számú melléklet 3. számú oszlopában részletezettek alapján. 

 

(5) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola 71300 cím bevételi és kiadási 

előirányzatát 246.168,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Németh László Angol 

Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 

cím bevételi és kiadási előirányzatát 246.168,0 e Ft-tal megemeli a 2.számú melléklet 3. 

számú oszlopában részletezettek alapján. 

 

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

bevételi és kiadási előirányzatát 157.292,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Németh 

László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános 

Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi és kiadási előirányzatát 157.292,0 e Ft-tal 

megemeli a  3.számú melléklet 3. számú oszlopában részletezettek alapján. 

 

(7) A képviselő-testület a Zeneiskola 73100 cím bevételi és kiadási előirányzatát 102.667,0 e 

Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskolához tartozó Józsefvárosi Zeneiskola 71500-09 cím bevételi és kiadási előirányzatát 

102.667,0 e Ft-tal megemeli a  4.számú melléklet 3. számú oszlopában részletezettek alapján. 

 

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

Diák Általános Iskola 71100-01 cím bevételi és kiadási előirányzatát 162.180,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskolához tartozó  Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi és kiadási előirányzatát 

162.180,0 e Ft-tal megemeli az  5.számú melléklet 3. számú oszlopában részletezettek 

alapján. 

 

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

Általános Iskola 72100 cím bevételi és kiadási előirányzatát 130.421,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó 

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 

cím bevételi és kiadási előirányzatát 130.421,0 e Ft-tal megemeli a 6.számú melléklet 3. 

számú oszlopában részletezettek alapján. 

 

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

Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 72100-01 cím bevételi és kiadási 

előirányzatát 47.537,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Németh László Angol 

Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó  Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím 

bevételi és kiadási előirányzatát 45.537,0 e Ft-tal megemeli a 7.számú melléklet 3. számú 

oszlopában részletezettek alapján. 

 

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

és kiadási előirányzatát 124.484,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Németh László 

Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Práter Ének Zene Tagozatos 

Általános Iskola 71500-04 cím bevételi és kiadási előirányzatát 124.484,0 e Ft-tal megemeli a  

8.számú melléklet 3. számú oszlopában részletezettek alapján. 

 

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

bevételi és kiadási előirányzatát 136.315,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Németh 



3 

László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének – Zenei 

Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi és kiadási előirányzatát 136.315,0 e Ft-tal 

megemeli a  9.számú melléklet 3. számú oszlopában részletezettek alapján. 

 

(13) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola 71200 cím bevételi és kiadási 

előirányzatát 81.240,0 e Ft-tal csökkenti a 10. számú mellékletben részletezettek alapján, 

2008. augusztus 01.-i jogutódlással történő megszüntetése címén. 

 

(14) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím 

bevételi és kiadási előirányzatát 81.240,0 e Ft-tal megemeli a Jókai Mór Általános Iskola 

2008. évi költségvetési maradványával, mint a megszüntetett intézmény jogutód intézménye 

címén. 

 

(15) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 430,0 e Ft-tal törli 

a Tolnai Lajos u. 19. Óvoda működési saját bevételi kiesése címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-04 cím működési saját és kiadási dologi előirányzatát 430,0 e Ft-tal 

csökkenti működési bevétel kiesése címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.606,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

11701 címen belül a finanszírozási, pénzügyi műveleteken belül a működési hitel 

előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti a Tolnai Lajos u. 19. Napközi Otthonos Óvoda 

éves költségvetési maradványa címén. 

 

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

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

juttatás 555,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 114,0 e Ft, dologi 937,0 e Ft – előirányzatát 

1.606,0 e Ft-tal csökkenti megtakarítás elvonása címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-04 cím bevételi és kiadási előirányzatát 23.039,0 e Ft-tal csökkenti a 

11. számú melléklet 3. oszlopában részletezettek alapján az intézmény 2008. augusztus 01.-től 

jogutódlással történő megszüntetése címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi és kiadási előirányzatát 23039,0 e Ft-tal megemeli a 

11. számú melléklet 3. oszlopában részletezettek alapján a Tolnai Lajos u.19. Óvoda 

jogutódja címén, a működtetés, létszámcsökkentés egyszeri költségeinek fedezete címén. 

 

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

költségvetés címrendje 1. számú mellékletében szereplő 71500-05 cím megnevezését 2008. 

augusztus 01.-től Somogyi Béla Utcai Általános Iskola megnevezésről Molnár Ferenc Magyar 

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola megnevezésre módosítja. 

 

2. § 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11705 cím bevételi 

felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli és ezzel 

egyidejűleg a kiadás felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönökön belül a társasházak 

gázvezeték felújítására nyújtott kölcsönök előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

Fővárosi Gázművek Zrt. támogatása címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11705 cím 

felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönökön belül a társasházak gázvezeték felújítására 

nyújtott kölcsönök előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11705 cím 

felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök előirányzatán belül a helyi rendelet szerinti 

társasházaknak felújításra nyújtandó kölcsönök előirányzatát 11.909,0 e Ft-tal megemeli. 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11705 cím 

felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök előirányzatán belül a társasházaknak felújításhoz 

nyújtandó kölcsönök  (Fővárosi Önkormányzat pályázathoz) előirányzatát 16.909,0 e Ft-tal 

csökkenti. 

 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 6/2008.(02.29.) számú rendelet 16. számú 

mellékletét a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda vezető munkaviszony megszüntetésének 

költségeire - 2009. év március 15.-ig - 1.535,3 e Ft-tal  előzetes kötelezettségvállalás 

összegével módosítja. 

 

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

belül a működési általános tartalék előirányzatát 567,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

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

a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda támogatása címén. 

 

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

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

429,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 137,5 e Ft – előirányzatát céljelleggel 567,3 e Ft-tal 

megemeli az intézményvezető munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetésének 

költségei címén. 

 

4. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 6/2008.(02.29.) számú rendelet 16. számú 

mellékletét a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda vezető munkaviszony megszüntetésének 

költségeire - 2009. év március 15.-ig - 1.532,3 e Ft-tal  előzetes kötelezettségvállalás 

összegével módosítja. 

 

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

belül a működési általános tartalék előirányzatát 552,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

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

a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda támogatása címén. 
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(3) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 

60100-12 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 418,9     

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 134,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 552,9 e Ft-tal 

megemeli az intézményvezető munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetésének 

költségei címén. 

 

 

5. § 

 

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

belül az általános működési tartalék előirányzatát 2.160,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

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

összeggel megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola támogatása címén. 

(2) A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) önkormányzati rendelet 16. számú mellékletét 

kiegészíti a 2009. évi költségvetés terhére 3.052,8 e Ft –os előre vállalt kötelezettséggel, a  

Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola iskolabusz üzemeltetése címén. 

 

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

tartozó Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 2.160,0 e Ft-tal megemeli az 

iskolabusz üzemeltetési költségei címén. 

 

6. § 

 

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

belül az általános működési tartalék előirányzatát 8.391,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a 11108 cím dologi előirányzatát 8.391,8 e Ft-tal megemeli az Állami 

Számvevőszék által 2007. évre vonatkozóan megállapított 6.964,7 e Ft-os normatív állami 

támogatás, és 1.427,1 e Ft-os kamat befizetési kötelezettség címén. 

 

7. § 

 

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

jóváhagyott engedélyezett álláshelyeket 2008. július 01.-tól módosítja: 

- Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola technikai álláshely + 7 fő. 

 

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

mellékletében jóváhagyott engedélyezett álláshelyeket 2008. július 01.-tól módosítja: 

- Tolnai Lajos u.7-9.Napközi Otthonos Óvoda pedagógus álláshely + 4,5 fő,technikai 

   álláshely  + 1 fő, oktatás-nevelést elősegítő álláshely  +  4,5 fő, 

- Tolnai Lajos u.19. Napközi Otthonos Óvoda pedagógus álláshely   - 8 fő, technikai  

   álláshely   - 1,5 fő, oktatást-nevelést segítő álláshely   -  4,5 fő 

 

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

mellékletében jóváhagyott engedélyezett álláshelyeket 2008.szeptember 01.-től módosítja: 

- Deák Diák Általános Iskola pedagógus álláshely  - 0,5 fő 

- Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium pedagógus álláshely  - 5 fő, technikai  

  álláshely  -  0,5 fő, 

- Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola pedagógus álláshely -1 fő, 

- Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola pedagógus álláshely   - 5 fő, 
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- Vajda Péter Ének –zenei Általános és Sportiskola pedagógus álláshely  +  1 fő, 

- Nevelési Tanácsadó pedagógus álláshely    + 4,75 fő, 

- Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai 

  és Módszertani Központ  technikai álláshely  -   0,5 fő. 

 

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

címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 9.186,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli 2008. július 01.-től 7 fő technikai álláshely bővítés költségvetési fedezete címén 

(Németh László Általános Iskola). 

 

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

71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatáson belül az 

alapilletmények, pótlékok 6.593,4 e Ft, egyéb személyi juttatások, költségtérítések 415,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 2.178,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel 9.186,6 e Ft-tal 

megemeli 2008. július 01.-től 7 fő technikai álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.  

 

 

8. § 

 

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

dologi előirányzatán belül a Zlakó 2. épületek bontása előirányzatát 48,000,0 e Ft-tal 

csökkenti, Zlakó 3. épületek bontása előirányzatát 91.847,0 e Ft-tal megemeli, a Zlakó 3. 

kiköltöztetések általános költségei előirányzatát 91.847,0 e Ft-tal csökkenti. 

 

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

felhalmozás, felújítás előirányzatán belül a Zlakó 3. önkormányzati épületekből kiköltöztetés 

előirányzatát 3.621,0 e Ft-tal, társasházi és magántulajdoni lakások kivásárlása előirányzatát 

34.543,0 e Ft-tal, Tudásközpont előirányzatát 9.836,0 e Ft-tal megemeli. 

 

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

felhalmozás, felújítás előirányzatán belül az alábbi összeggel csökkenti az előirányzatokat: 

- társasházi program    94.993,0 e Ft 

- Práter u. 20. tető    10.000,0 e Ft 

- Zlakó 3. lakásérték különbözet    8.000,0 e Ft 

- Zlakó 1. befektetői program  97.748,0 e Ft 

- Nagytemplom u.18.    54.404,0 e Ft 

- Zlakó 3.lakásprogram   48.363,0 e Ft 

- BM. Lakáspályázat        6.171,0 e Ft 

- PÁV.      11.844,0 e Ft. 

 

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

felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatán belül a bérleti jogviszony 

megváltás előirányzatát 15.260,0 e Ft-tal, a Tudásközpont előirányzatát 316.263,0 e Ft-tal 

megemeli. 

 

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

dologi előirányzatán belül a kiköltöztetés általános költségei előirányzatát 30.072,0 e Ft-tal, 

befektetői program előirányzatát 11.224,0 e Ft-tal, épületek bontása előirányzatát 89.102,0 e 

Ft-tal,parkolási program előirányzatát 1.015,0 e Ft-tal a társadalmi program előirányzatát 
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6.872,0 e Ft-tal, RÉV 8 Zrt. díjazása előirányzatát 274,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a Tudásközpont előirányzatát 138.559,0 e Ft-tal megemeli.   

 

 

 

 

9. § 

 

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

belül az általános működési tartalék előirányzatát 2.592,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11201 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli, 

erőszakmentes iskolai program címén. 

 

(2) A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) önkormányzati rendelet több éves 

kötelezettségvállalás 16. számú mellékletét kiegészíti 2009. évre vonatkozóan 2.592,0 e Ft 

kötelezettségvállalással erőszakmentes iskolai program címén. 

 

10. § 

 

A képviselő-testület a 11803 cím megnevezését Józsefváros Közbiztonságáért és 

Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. névre módosítja a Kht. átalakulása miatt. 

 

11. § 

 

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

belül a civil szervezetek, egyházak, alapítványok támogatása működési céltartalék 

előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli sportolók (Anbéli Ottó, 

Imre Géza, Szomoránszky Piroska, Sas Sándor, Mersits Lilla) 100,0 e Ft/fő támogatása 

címén. 

12. § 

 

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

felhalmozásra, felújításra nyújtandó társasházi kölcsönök előirányzatát 1.763,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

13. § 

 

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

kiadási felhalmozási előirányzatán belül a Zlakó 3. lakásprogram előirányzatát 34.296,0 e Ft-

tal megemeli, a Tudásközpont felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 174.296,0 e Ft-

tal csökkenti. 

 

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

előirányzatán belül a Zlakó 3. előirányzatát 140.000,0 e Ft-tal megemeli. 

 

14. § 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címen 

belül  a működési általános tartalék előirányzatát 2.455,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli az intézményvezetők határozott idejű kereset kiegészítése címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki Téri Piac 10000-02 cím 

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. 

szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai 

címén. 

 

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

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. 

szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai 

címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 

20,0 e Ft határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. 

szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai 

címén. 

 

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

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

személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel 

megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű 

kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

(7) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalhoz tartozó Egyesített 

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

juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel 

megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű 

kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

(8) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalhoz tartozó Családsegítő 

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

juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel 

megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű 

kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

(9) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalhoz tartozó Gyermekjóléti 

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

– és kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – 
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előirányzatát céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 

20,0 e Ft határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. 

szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai 

címén. 

 

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

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

60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az 

intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-

kiegészítés és járulékai címén. 

 

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

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

60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az 

intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-

kiegészítés és járulékai címén. 

 

(13) 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 – személyi 

juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel 

megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű 

kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

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

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

60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az 

intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-

kiegészítés és járulékai címén. 

 

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

Óvoda 60100 -06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 

60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az 

intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-

kiegészítés és járulékai címén. 

 

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

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

60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az 

intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-

kiegészítés és járulékai címén. 

 

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

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

60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az 

intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-

kiegészítés és járulékai címén. 
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(18 ) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos 

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

60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az 

intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-

kiegészítés és járulékai címén. 

 

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

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

60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az 

intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-

kiegészítés és járulékai címén. 

 

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

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

60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az 

intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-

kiegészítés és járulékai címén. 

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

Óvoda 60100 -12 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 

60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az 

intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-

kiegészítés és járulékai címén. 

 

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

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

juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel 

megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű 

kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

(23) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 

e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi 

bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

(24) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft 

határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

(25) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – 

és kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft 

határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

(26) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Práter Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti 
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szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 

e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi 

bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

 

 

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

71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az 

intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-

kiegészítés és járulékai címén. 

 

(28) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím 

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. 

szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai 

címén. 

 

(29) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 

e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi 

bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

(30) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Központ és Általános Iskola 

71500-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 60,0 e 

Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli az 

intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft határozott idejű kereset-

kiegészítés és járulékai címén. 

 

(31) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft 

határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

(32) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási                      

– személyi juttatás 60,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,2 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel megemeli az intézményvezető 2008. szeptember 01.-től havi bruttó 20,0 e Ft 

határozott idejű kereset-kiegészítés és járulékai címén. 

 

(33) A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet több éves 

kötelezettségvállalás 16. számú mellékletét 2009. évre vonatkozóan kiegészíti 818,4 e Ft 

előzetes kötelezettségvállalással az intézményvezetők határozott idejű kereset kiegészítése 

címén. 

 

15.§ 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím 

fejlesztési keret, vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 8.828,0 e Ft-tal csökkenti és 

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

összeggel megemeli a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

támogatása címén. 

 

(2) A képviselő-testület Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 

cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi, orvosi szobák át – és 

kialakítása 5.190,5 e Ft, felhalmozás, felújítás, tárgyi eszközök beszerzése  3.637,5 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel 8.828,0 e Ft-tal megemeli az iskolai gazdasági egység elhelyezési 

költsége címén. 

16. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím 

fejlesztési keret, vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11502 címen belül a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli a Pollack téri Kft. 2008. évi tőkeemelése címén. 

 

 

17. § 

 

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

belül az oktatási, nevelési és közművelődési ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat 

továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a  kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli. 

 

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

tartozó Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi – felügyeleti szervi 

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

közalkalmazott szociális támogatása címén. 

 

18. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12202 cím kiadási 

személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal, 

munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 261,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

12201 cím kiadási dologi előirányzatát 1.261,0 e Ft-tal megemeli a Hivatal működtetéséhez 

szükséges egyszeri szolgáltatási szerződések fedezete címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 12202 cím kiadási 

személyi juttatás előirányzatán belül a továbbképzés – oktatás előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg  a dologi előirányzatán belül a továbbképzés – oktatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

19. § 

 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat 10000-01 cím kiadási 

személyi juttatás előirányzatát 1.968,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 
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570,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 2.538,0 e Ft-tal 

megemeli. 

20. § 

 

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

belül az általános működési tartalék előirányzatát 3.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli a Roma Szolgálat támogatása címén. 

 

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

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

3.500,0 e Ft-tal megemeli nyári táboroztatás költségei címén. 

 

21. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11201 cím 

dologi előirányzatát 328,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc 

Magyar  Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola támogatása címén. 

 

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

tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím 

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 328,0 

megemeli a kerületi ünnepélyes tanévnyitó megrendezésének költségei címén. 

 

22. § 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központi állami támogatás előirányzatát 4.725,0 e Ft-tal 

megemeli szociális nyári étkeztetés címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.890,0 e Ft-tal megemeli a Családsegítő Szolgálat 

támogatása címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11205 cím 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 2.835,0 e Ft-tal megemeli szociális nyári 

étkeztetés támogatása címén. 

 

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

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

előirányzatát 1.890,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli szociális nyári étkeztetés címén. 

 

23. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.293,7 e Ft-tal 

megemeli a Családsegítő Szolgálat bevételi többlete címén.  

 

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

Szolgálat bevételi – működési saját 614,7 e Ft, felhalmozás 679,0 e Ft – és kiadási                           
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– felhalmozás – előirányzatát 1.293,7 e Ft – tal megemeli a gépkocsi értékesítés és biztosítási 

kártérítés bevételek gépjármű vásárlására történő felhasználása címén. 

 

 

 

 

24. § 

 

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

belül a központi állami támogatás előirányzatát 35.678,4 e Ft-tal megemeli a 

162/2008.(06.19.) számú Kormányrendeletben szabályozott közszférában alkalmazottak 

egyszeri kereset kiegészítése címén. 

 

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

előirányzatát 30.438,9 e Ft-tal (Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó 

intézmények 257,4 e Ft, Polgármesteri Hivatalhoz nem tartozó intézmények 30.181,5 e Ft) 

megemeli az intézmények egyszeri kereset kiegészítése címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11702 cím 

személyi juttatás előirányzatát 15,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 5,0         

e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 12202 cím 

személyi juttatás előirányzatát 3.954,3 e Ft-tal (ebből köztisztviselői 3.729,3 e Ft, Mtv. alá 

tartozók 225,0 e Ft), munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.265,2 e Ft- tal  

(köztisztviselői 1.193,4 e Ft, Mtv. alá tartozók 71,8 e Ft) céljelleggel megemeli egyszeri 

kereset kiegészítés címén. 

 

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki Téri Piac 10000-02 cím 

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 105,0 e Ft,munkáltatót 

terhelő járulékok 33,6 e Ft – előirányzatát 138,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri 

kereset kiegészítés címén. 

 

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

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 90,0 e Ft,munkáltatót 

terhelő járulékok 28,8 e Ft – előirányzatát 118,8 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri 

kereset kiegészítés címén. 

 

(7) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi                           

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 3.860,9 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 1.235,4 e Ft – előirányzatát 5.096,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri 

kereset kiegészítés címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 195,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 62,4 e Ft – előirányzatát 257,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset 

kiegészítés címén. 

 

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

Bölcsődék 40100 – 02 cím bevételi   – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi 
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juttatás 1.755,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 561,6 e Ft – előirányzatát 2.316,6 e Ft-tal 

céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

juttatás 435,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 139,2 e Ft – előirányzatát 574,2 e Ft-tal 

céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(11) 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 382,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

122,4 e Ft – előirányzatát 504,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés 

címén. 

 

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

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

– személyi juttatás 1.312,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 420,0 e Ft – előirányzatát 

1.732,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(13) A képviselő-testület a Közterület – felügyelet 30001 cím bevételi  – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 525,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 168,3 e Ft 

– előirányzatát 694,1 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

(14) A képviselő-testület a Közterület – felügyelet 30004 cím bevételi  – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 240,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 76,8 e Ft – 

előirányzatát 316,8 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 457,5 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 146,4 e Ft – előirányzatát 603,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset 

kiegészítés címén. 

 

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

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

kiadási – személyi juttatás 465,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 148,8 e Ft – előirányzatát 

613,8 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén, ebből a jogutódlással 

megszüntetett Tolnai Lajos u. 19. Napközi Otthonos Óvodára eső összeg 277,2 e Ft (személyi 

juttatás 210,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 67,2 e Ft). 

 

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

(Csobánc u.) Napközi Otthonos Óvoda 60100 – 05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás 

– és kiadási – személyi juttatás 270,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 86,4 e Ft – 

előirányzatát 356,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

Napközi Otthonos Óvoda 60100 – 06  cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás 255,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 81,6 e Ft – előirányzatát 336,6         

e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén.  

 

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

Napközi Otthonos Óvoda 60100 – 07  cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási 
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– személyi juttatás 337,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 108,0 e Ft – előirányzatát 445,5   

e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

– személyi juttatás 423,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 135,6 e Ft – előirányzatát 559,4  

e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 60100 –13 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás– 

és kiadási – személyi juttatás 772,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 247,2 e Ft – 

előirányzatát  1.019,7 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

– személyi juttatás 255,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 81,6 e Ft – előirányzatát 336,6    

e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

– személyi juttatás 307,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 98,4 e Ft – előirányzatát  405,9              

e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

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

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

– személyi juttatás 315,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 100,8 e Ft – előirányzatát 415,8  

e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

Napközi Otthonos Óvoda 60100 –12  cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás 243,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 78,0 e Ft – előirányzatát 321,8    

e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

kiadási – személyi juttatás 465,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 148,8 e Ft – előirányzatát 

613,8 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

Napközi Otthonos Óvoda 60100 – 10  cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás 255,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 81,6 e Ft – előirányzatát 336,6    

e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(28) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 887,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 283,8 e Ft – előirányzatát 

1.170,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(29) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 801,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 
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256,4 e Ft – előirányzatát 1.057,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés 

címén. 

 

(30) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 998,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

319,7 e Ft – előirányzatát 1.318,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés 

címén. 

 

(31) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Molnár Ferenc Magyar - angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím 

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 637,5 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 204,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel – jogutódlással megszüntetett  

intézményt érintő – 841,5 e Ft-tal megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(32) A képviselő-testület a Németh László Angol testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Molnár Ferenc Magyar - angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím 

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.052,8 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 336,9 e Ft – előirányzatát 1.389,7 e Ft-tal céljelleggel megemeli 

egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(33) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – 

és kiadási – személyi juttatás 1.207,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 386,3 e Ft – 

előirányzatát 1.593,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(34) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Józsefvárosi Zeneiskola 71500-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 759,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 243,0 e Ft – előirányzatát 

1.002,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 911,3 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 291,6 e Ft – előirányzatát 1.202,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli 

egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(36) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 

71500-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 825,0     

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 264,0 e Ft – előirányzatát 1.089,0 e Ft-tal céljelleggel 

megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(37) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás 313,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 100,5 e Ft – előirányzatát 414,4  

e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(38) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 941,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 
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301,2 e Ft – előirányzatát 1.242,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli egyszeri kereset kiegészítés 

címén. 

 

 

 

25. § 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás előirányzatát és ezzel 

egyidejűleg a kiadási 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 48,3            

e Ft-tal törli normatív állami támogatás lemondása címén. 

 

26. § 

 

A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadási felhalmozás, felújítás 

előirányzatából a Köztársaság tér 4. számú épület átalakítására, felújítására céljelleggel 

biztosított 19.200,0 e Ft-ot átcsoportosítja a kiadás dologi előirányzatára a jogcím és a 

céljelleg megtartása mellett. 

27. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.005,0 e Ft-tal 

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

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

tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi - működési 

saját 954,0 e Ft, működés támogatás értékű bevétel 51,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 

150,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 38,0 e Ft, dologi 817,0 e Ft – előirányzatát   1.005,0 

e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén. 

 

28. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 270,0 e Ft-tal 

megemeli az Óvodák bevételi többlete címén. 

 

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

Óvoda 60100-07 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 180,0      

e Ft-tal megemeli szponzori díj és annak felhasználása címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 

10,0 e Ft-tal megemeli kártérítés és annak felhasználása címén. 

 

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

Óvoda 60100-06 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát   54,0      

e Ft-tal megemeli kártérítés és annak felhasználása címén. 

 

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

Óvoda 60100-08 cím bevételi – működés támogatás értékű – és kiadási – személyi juttatás 

24,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2,0 e Ft – előirányzatát  26,0  e Ft-tal megemeli 

szakmai gyakorlat támogatása címén. 
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(6) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 

60100-12 cím kiadási dologi előirányzatát 406,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli udvari játékok beszerzése 

címén. 

 

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

előirányzatát 144,0  e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli központi étkező program beszerzése címén. 

 

29. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 105,6 e Ft-tal 

megemeli a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete 

címén. 

 

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

működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 86,4 e Ft-tal 

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

ugyan ezen összeggel megemeli a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola támogatása címén. 

 

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

71500 cím bevételi –támogatás értékű működési bevétel 105,6 e Ft, felügyeleti szervi 

támogatás 86,4 e Ft – és kiadási – személyi juttatás  141,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

50,4 e Ft – előirányzatát 192,0 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

30. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.307,0 e Ft-tal 

megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

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

tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – működési saját 3.659,0 e Ft, 

támogatás értékű működési bevétel 200,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 448,0 e Ft – és 

kiadási – személyi juttatás 1.800,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 580,0 e Ft, dologi 

1.927,0 e Ft – előirányzatát 4.307,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása 

címén. 

31. § 

 

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

– felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás – és kiadási                      

– működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 2,1 e Ft-tal megemeli vizitdíj címén. 

 

32. § 

 

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

működési céltartalékon belül dr. Kocsis Máté alpolgármester saját keret előirányzatát 143,5 e 

Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás 
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előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola támogatása címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

71500-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási dologi előirányzatát 

céljelleggel 143,5 e Ft-tal megemeli iskolazászló és tartozékainak beszerzése címén. 

 

33. § 

 

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

– támogatás értékű működési bevétel – és kiadási – személyi juttatás 230,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 76,4 e Ft, dologi 16,9 e Ft – előirányzatát 323,3 e Ft-tal megemeli a 

népszavazás központi támogatása címén. 

 

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

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

juttatás – előirányzatát 1.008,0 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén. 

 

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

működésre átadott pénzeszköz előirányzatáról 304,5 e Ft-ot átcsoportosít a társadalom 

szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatára mozgáskorlátozottak támogatása címén. 

 

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

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

bevétel – előirányzatát 1.891,3 e Ft-tal megemeli otthonteremtési támogatás címén. 

 

(5) A képviselő-testület az  Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12106 cím kiadási 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatáról 901,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás társadalom 

szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatára otthonteremtési támogatás címén.  

 

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

működés támogatásértékű bevétel és kiadási társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 

előirányzatát 500,8 e Ft-tal megemeli gyermektartási díj címén. 

 

(7) A képviselő-testület az  Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12106 cím kiadási 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatáról 2.146,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 

társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatára gyermektartásdíj címén.  

 

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11706-01 cím bevételi 

működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli az 

OFA pályázati pénzeszköz címén. 

 

34. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 50,6 e Ft-tal 

megemeli a Roma Szolgálat bevételi többlete címén. 

 

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

belül a közhasznúak foglalkoztatása  működési céltartalék előirányzatát 187,1 e Ft-tal 
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csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli, a Roma Szolgálat támogatása címén. 

 

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

bevételi – támogatásértékű működési bevétel  50,6 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 187,1          

e Ft – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 237,7 e Ft-tal megemeli közhasznúak 

foglalkoztatása címén. 

 

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

támogatásértékű működési bevétel – és kiadási – személyi juttatás 71,2 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 22,8 e Ft – előirányzatát 94,0 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása 

címén. 

 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 cím 

közhasznúak foglalkoztatása működési céltartalék előirányzatát 283,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadási 11302 cím – személyi juttatás 136,8 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 146,2 e Ft – előirányzatát 283,0 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása 

címén. 

35. § 

 

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

működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 1.138,2 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Közhasznúak 

Foglalkoztatása Kht. 2007. évi elszámolás visszafizetése címén. 

 

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

finanszírozási pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát 1.138,2 e Ft-tal törli. 

 

36. § 

 

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

finanszírozási, pénzügyi műveleteken belül a működési hitel előirányzatát és ezzel 

egyidejűleg 11108 cím kiadás felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 18.723,0 e Ft-tal 

csökkenti az intézményi áfa visszatérülésből teljesült bevételek elvonása címén. 

 

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

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

8.595,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 

 

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

saját  - áfa visszatérülés – előirányzatát 14,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 

 

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

tartozó Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi működési saját           

- áfa visszatérülés – előirányzatát 2.432,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 

 

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

71500 cím bevételi működési saját  - áfa visszatérülés – előirányzatát 1.160,0 e Ft-tal 
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megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan 

ezen összeggel csökkenti. 

 

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

tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési saját - áfa 

visszatérülés – előirányzatát 4.766,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 

 

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

tartozó  Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési 

saját - áfa visszatérülés – előirányzatát  423,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a 

bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 

 

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

tartozó  Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím 

bevételi működési saját - áfa visszatérülés – előirányzatát  588,0  e Ft-tal megemeli és ezzel 

egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

csökkenti. 

 

(9) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi működési 

saját - áfa visszatérülés – előirányzatát 745,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 

 

37. § 

 

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

felhalmozás támogatás értékű bevétel és a kiadási felhalmozási előirányzatát 4.195,0 e Ft-tal 

megemeli a Leonardó da Vinci u.25. vásárlása címén. 

 

38. § 

 

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

belül a központi állami támogatás előirányzatát 69,9 e Ft-tal megemeli 2008. évi bérfejlesztés 

bérpolitikai intézkedés pótfelmérés alapján járó állami támogatás címén. 

 

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

finanszírozási, pénzügyi műveleteken belül a működési hitel előirányzatát 69,9 e Ft-tal 

csökkenti  az (1) bekezdésben foglalt kifizetések saját forrásból történő megelőlegezése 

címén. 

 

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

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

előirányzatát 4.483,9 e Ft-tal megemeli az alapfokú művészeti  oktatási intézmény 

működtetésére, eszközök cseréjére, fejlesztésére kapott állami támogatás címén. 

 

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

tartozó Józsefvárosi Zeneiskola 71500-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási  - dologi  721,9  e Ft, felhalmozás 3.762,0 e Ft – előirányzatát 4.483,9 e Ft-tal 
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céljelleggel a központosított állami támogatás összegével  megemeli  eszközök cseréje, 

fejlesztése címén. 

 

39. § 

 

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

bevételi 11108 címen belül a normatív állami támogatás és ezzel egyidejűleg a kiadási 11107-

01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 2.841,0 e Ft-tal törli a szociális 

ágazatot érintő normatív állami támogatás lemondása címén. 

 

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

belül kötött felhasználású normatív állami támogatás és kiadási 11108 cím felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát 47,0 e Ft-tal törli a Bölcsődék állami támogatás lemondása címén. 

 

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

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

juttatás – előirányzatát 47,0 e Ft-tal csökkenti szociális továbbképzés kötött felhasználású 

normatív állami támogatás lemondása címén. 

 

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

belül a normatív állami támogatás és kiadás 11107-01 címen belül az általános működési 

tartalék előirányzatát 6.600,3 e Ft-tal törli az oktatást érintő normatív állami támogatás 

lemondása címén. 

 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 címen  

belül a normatív állami támogatás és kiadási 11108 cím felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát 85,0 e Ft-tal csökkenti tanuló tankönyv támogatás lemondása címén. 

 

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

tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – ellátottak juttatása – céljellegű előirányzatát 99,0 e Ft-tal 

csökkenti tanulók tankönyv támogatás állami támogatás lemondása címén.  

 

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

tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím 

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak juttatása – céljellegű 

előirányzatát 122,0 e Ft-tal csökkenti (Jókai Mór Általános Iskola – 1.274,0 e Ft, Somogyi 

Béla u.-i Általános Iskola + 1.152,0 e Ft) tanulók tankönyv támogatás, állami támogatás 

lemondása címén.  

 

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

tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – 

és kiadási – ellátottak juttatása – céljellegű előirányzatát 150,0 e Ft-tal  megemeli  tanulók 

tankönyv támogatás, állami támogatás igénylése címén.  

 

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

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

céljellegű előirányzatát 15,0 e Ft-tal csökkenti tanulók tankönyv támogatás állami támogatás 

lemondása címén.  
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(10) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Práter Ének  Zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – ellátottak juttatása – céljellegű előirányzatát 10,0 e Ft-tal 

csökkenti tanulók tankönyv támogatás állami támogatás lemondása címén.  

 

(11) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 

Általános Iskola 71500-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak 

juttatása – céljellegű előirányzatát  22,0 e Ft-tal csökkenti tanulók tankönyv támogatás állami 

támogatás lemondása címén.  

 

(12) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – ellátottak juttatása – céljellegű előirányzatát 33,0 e Ft-tal 

megemeli tanulók tankönyv támogatás állami támogatás igénylése címén.  

 

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 címen 

belül a kötött felhasználású normatív állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a 

kiadási 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 58,5 e Ft-tal törli állami 

támogatás – pedagógus szakvizsga, továbbképzés – lemondása címén.  

 

(14) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás – céljellegű előirányzatát 2,0 e Ft-tal megemeli pedagógus 

szakvizsga, továbbképzés állami támogatás igénylése címén.  

 

(15) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – felügyeleti 

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

csökkenti pedagógus szakvizsga, továbbképzés állami támogatás lemondása címén.  

 

(16) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím 

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

előirányzatát  58,5 e Ft-tal csökkenti (Jókai Mór Általános Iskola -120,9 e Ft, Somogyi Béla 

u.-i  Általános Iskola  + 62,4 e Ft), pedagógus szakvizsga, továbbképzés állami támogatás 

lemondása címén.  

 

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

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

előirányzatát 3,9 e Ft-tal pedagógus szakvizsga, továbbképzés állami támogatás lemondása 

címén.  

 

(18) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti 

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

csökkenti pedagógus szakvizsga, továbbképzés állami támogatás lemondása címén.  

 

(19) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti 
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szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – céljellegű előirányzatát 3,9 e Ft-tal 

megemeli pedagógus szakvizsga, továbbképzés állami támogatás igénylése címén.  

 

(20) 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 – személyi 

juttatás – céljellegű előirányzatát 17,5 e Ft-tal megemeli pedagógus szakvizsga, továbbképzés 

állami támogatás igénylése címén.  

 

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

tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási 

– személyi juttatás – céljellegű előirányzatát 19,5 e Ft-tal megemeli pedagógus szakvizsga, 

továbbképzés állami támogatás igénylése címén.  

 

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

belül a kötött felhasználású normatív állami támogatás és kiadási 11107-01 címen belül az 

általános működési tartalék előirányzatát 1.700,0 e Ft-tal megemeli pedagógiai szakszolgálat 

kötött felhasználású normatív állami támogatás igénylése címén. 

 

(23) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.828,5 e Ft-tal 

csökkenti az oktatási – nevelési intézmények étkezés térítési díj bevétel kiesése címén. 

 

(24) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 címen 

belül a normatív állami támogatás előirányzatát 6.490,0 e Ft-tal csökkenti étkeztetés normatív 

állami támogatás lemondása címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 6.349,5 e Ft-tal, a kiadás 11107-01 címen belül az 

általános működési tartalék előirányzatát 140,5 e Ft-tal csökkenti étkeztetés normatív állami 

támogatás lemondása címén. 

 

(26) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 509,0 e Ft-tal csökkenti étkeztetés 

normatív állami támogatás lemondása címén. 

 

(27) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi –működési 

saját 443,5 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 978,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 

1.421,5 e Ft-tal csökkenti étkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. 

 

(28) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Losonci Téri Általános  Iskola 71500-03 cím bevételi – működési saját 603,0 e Ft, 

felügyeleti szervi támogatás 3.327,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 3.930,0 e Ft-tal 

csökkenti étkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. 

 

(29) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó  Molnár Ferenc Magyar Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím 

bevételi – működési saját 507,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 3.189,0 e Ft – és kiadási      

– dologi – előirányzatát 3.696,0 e Ft-tal megemeli étkeztetés normatív állami támogatás 

pótigénye címén. 
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(30) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím 

bevételi – működési saját 507,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 3.189,0 e Ft – és kiadási            

– dologi – előirányzatát 3.696,0 e Ft-tal csökkenti a jogutódlással megszüntetett Jókai Mór 

Általános Iskola étkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. 

 

(31) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola 71500-01 cím bevételi – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 463,0 e Ft-tal csökkenti étkeztetés normatív 

állami támogatás lemondása címén. 

 

(32) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához 

tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – működési saját 566,0 e Ft, 

felügyeleti szervi támogatás 380,0 e Ft – és kiadási  – dologi – előirányzatát 946,0 e Ft-tal 

csökkenti étkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi – működési saját 92,6 e Ft, felügyeleti szervi 

támogatás 1.021,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.113,6 e Ft-tal csökkenti a 

jogutódlással megszüntetett Tolnai Lajos u. 19. Napközi Otthonos Óvoda étkeztetés normatív 

állami támogatás lemondása címén. 

 

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

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

előirányzatát 1.333,0 e Ft-tal megemeli étkeztetés normatív állami támogatás pótigénylése 

címén. 

 

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

Óvoda 60100-01 cím bevételi – működési saját 123,4 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 

1.004,5 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.127,9 e Ft-tal csökkenti étkeztetés 

normatív állami támogatás lemondása címén. 

 

40. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 33.000,0 e Ft-tal 

csökkenti az Egészségügyi Szolgálat bevételi kiesése címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési saját 

előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal megemeli, a működés támogatás értékű bevétel előirányzatát 

40.000,0 e Ft-tal csökkenti bevételi többlet és OEP támogatás bevételi kiesése címén. 

 

(3) A képviselő-testület az  Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadási személyi juttatás 

előirányzatát 25.200,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 7.800,0 e Ft-tal 

csökkenti az intézmény bevételi kiesése címén. 

 

41. § 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül, a normatív kötött felhasználású állami támogatás 
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előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 13.668,0 e Ft-tal törli közcélú 

foglalkoztatás előirányzatának módosítása címén. 

 

 

 

 

 

 

 

42. § 

 

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

felügyeleti támogatáson belül a központi állami támogatás és kiadási – társadalom 

szociálpolitikai és egyéb juttatás – előirányzatát 14.564,0 e Ft-tal megemeli egyszeri pénzbeli 

támogatás címén. 

 

 

43. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 282,0 e Ft-tal 

megemeli a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

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

támogatás értékű bevételi előirányzatát 282,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 

209,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 73,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi 

önkormányzat 25/2008.(07.07.) számú határozata alapján. 

 

 

44. § 

 

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

megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

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

átvett pénzeszköz 200,0 e Ft, támogatásértékű működési bevétel 40,0 e Ft – és kiadási                      

– dologi – előirányzatát 240,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 13/2008.(06.27.) 

számú határozata alapján. 

 

45. § 

 

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

megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi önkormányzat 20600 cím bevételi – működésre 

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

Önkormányzat 22/2008.(05.14.) számú határozata alapján. 

 

(3) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím kiadási – dologi – 

előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott 
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pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

23/2008.(05.14.) számú határozata alapján. 

 

46. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  1.019,5 e Ft-tal 

megemeli a kisebbségi önkormányzatok I. félévi központi feladatalapú állami támogatása 

címén. 

 

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

szervi támogatáson belül a központi állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

106,8 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 34/2008.(VII.21.) számú határozata 

alapján központi feladatalapú állami támogatása címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatáson belül a központi állami támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 106,8 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 16/2008.(07.08.) számú 

határozata alapján központi feladatalapú állami támogatása címén. 

 

(4) A képviselő-testület az Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi                            

– felügyeleti szervi támogatáson belül a központi állami támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 106,8 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 12/2008.(06.27.) számú 

határozata alapján központi feladatalapú állami támogatása címén. 

 

(5) A képviselő-testület az Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi                            

– felügyeleti szervi támogatáson belül a központi állami támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 178,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 28/2008.(07.01.) számú 

határozata alapján központi feladatalapú állami támogatása címén. 

 

(6) A képviselő-testület az Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi                            

– felügyeleti szervi támogatáson belül a központi állami támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 106,8 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 20/2008.(07.10.) számú 

határozata alapján központi feladatalapú állami támogatása címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatáson belül a központi állami támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 64,7 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 38/2008.(05.26.) számú 

határozata alapján központi feladatalapú állami támogatása címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatáson belül a központi állami támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 145,7 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 19/2008.(07.03.) számú 

határozata alapján központi feladatalapú állami támogatása címén. 

 

(9) A képviselő-testület az Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi                            

– felügyeleti szervi támogatáson belül a központi állami támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 97,1 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 42/2008.(07.09.) számú 

határozata alapján központi feladatalapú állami támogatása címén. 
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(10) A képviselő-testület az Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi                            

– felügyeleti szervi támogatáson belül a központi állami támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 106,8 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 15/2008.(06.05.) számú 

határozata alapján központi feladatalapú állami támogatása címén. 

 

 

 

 

 

 

47. § 

 

(1) Az 1. –. 46. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzata  23.961.889,8 e Ft – ról   23.981.006,5 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, 

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

rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. 

 

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

 

Budapest, 2008. augusztus  26. 

 

 

          

 

 

 

 

Dr. Xantus Judit Csécsei Béla 

jegyző polgármester 

 

  

 

 

 

 

 


