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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2009. január 26. 

          dr. Xantus Judit 

                jegyző 

 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

 

1/2009. (I.26.) ök. számú 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. § 

 

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

juttatáson belül az alapilletmény előirányzatát 18.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatán belül a TB járulék előirányzatát 480,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg ugyanezen cím személyi juttatás előirányzatán belül az étkezési hozzájárulás 

előirányzatát 12.000,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatán belül a munkáltató által fizetendő 

személyi jövedelemadó előirányzatát 6.480,0 e Ft-tal megemeli egyszeri hideg étkezési 

hozzájárulás kifizetése címén. 

 

2. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-02 cím 

felújítási előirányzatán belül az intézményi és lakóház életveszély elhárítás, gázhálózat csere 

előirányzatát 1.080,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím dologi 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vagyonkezelő Kft. társasházi állapot 

felmérési program bonyolítási díja címén. 

 

3. § 

                                                 
1 Rendelkezései beépítve a 6/2008.(II.29.) ök.sz. rendeletbe 
 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 25/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018. 

OKTÓBER 12-TŐL 
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A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen 

belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.080,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11201 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel emgemeli a 

TÁMOP3.1.4 KMR kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés  innovatív 

intézményekben című pályázat – Deák Diák Általános Iskola, Németh László Általános 

Iskola, Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda – elkészítési és szaktanácsadói közreműködési – 

EURON Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet – díja címén. 

 

 

4. § 

 

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

felhalmozás, felújítás előirányzatán belül az oktatás kötelező minimális taneszköz beszerzés 

és helyiségek kialakítása előirányzatát 53.432,0 e Ft-ot átcsoportosítja a kiadás 11601-02 cím 

felhalmozás, felújítás előirányzatán belül az oktatás kötelező taneszköz beszerzés és 

helyiségek kialakítása előirányzatára. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-02 címen 

belül az oktatás kötelező minimális taneszköz beszerzés és helyiségek kialakítása 

előirányzatát 170.268,9 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli intézmények támogatása 

címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános 

Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 9.928,0 e Ft-tal megemeli alagsori víznyomócső csere, műszaki 

ellenőrzési díj, esővíz elvezető cső cseréje, festés, kőművesmunka, víz és villanyszerelési 

munkálatok címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért 

Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – felhalmozás, felújítás – előirányzatát céljelleggel 4.000,0 e Ft-tal megemeli 

személyzeti zuhanyzó, mosléktároló, felnőtt étkező kialakítása címén. 

 

(5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 2.000,0 e Ft-tal megemeli 

felnőtt étkező kialakítása címén. 

 

(6) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének Zenei 

Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási          

– dologi – előirányzatát céljelleggel 840,9 e Ft –tal megemeli természettudományi 

szaktanterem burkolatának cseréje, 15 db rajzasztal, 1 db tárgyasztal, 2 db tárgylámpa 

beszerzése címén. 

 

(7) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének Zenei 

Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási          

– felhalmozás, felújítás – előirányzatát céljelleggel 73.500,0 e Ft megemeli konyhai öltöző, 

konyha átalakítása (35.000,0 e Ft) és a sportudvar kialakítása (38.500,0 e Ft) címén. 
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(8) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános 

Iskola 71500-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – felhalmozás, 

felújítás – előirányzatát céljelleggel  56.000,0 e Ft-tal megemeli sportudvar kialakítása címén. 

 

(9) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi – 

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – felhalmozás, felújítás – előirányzatát céljelleggel 

24.000,0 e Ft-tal megemeli sportudvar kialakítása címén. 

 

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadási 11601-02 cím 

felhalmozás, felújítás előirányzatán belül 11.717,1 e Ft –ot elkülönít az oktatási intézmények 

taneszköz vásárlása és ennek az összegnek címesítésére, felosztására a hatáskört az Oktatási 

és Kulturális Bizottságra átruházza. 

 

5. § 

 

A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) 2008. évi költségvetésről szóló rendelet 16. számú 

mellékletét 2009-2010. évre kiegészíti évenként 2.400,0 e Ft előzetes kötelezettségvállalással 

a térinformatikai rendszer karbantartása címén. 

 

6. § 

 

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

finanszírozási műveleteken belül a váltó előirányzatát 243.487,0 e Ft-tal törli és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11603 cím felhalmozási, felújítási előirányzatán belül a lakásvásárlás 

váltó előirányzatát ugyan ezen összeggel törli. 

 

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

finanszírozási műveleteken belül a felhalmozási hitel előirányzatát 300.000,0 e Ft-tal és ezzel 

egyidejűleg a 11603 cím felhalmozás, felújítás előirányzatából 124.355,0 e Ft-ot, a 

felhalmozásra átadott pénzeszköz  előirányzatából 121.346,0 e Ft-ot, a dologi kiadások 

előirányzatából 54.299,0 e Ft-ot töröl. 

 

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

működési saját 185.440,0 e Ft-ot, felújítási előirányzatából 6.208,0 e Ft-ot töröl és ezzel 

egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatából 191.648,0 e Ft-ot töröl. 

 

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

belül az működési általános tartalék előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11603 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

7. § 

 

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

fejlesztési keret vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 13.800,0 e Ft-tal csökkenti, és 

ezzel egyidejűleg a kiadási 11605 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

Lakásépítő Társaság alapításával kapcsolatos RÉV 8 Zrt. megbízási szerződés, Gondozási 

Központ engedélyezési és kivitelezési terv készítése címén. 

 

8. § 
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A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím 

fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 1.530,0 e Ft-tal csökkenti, és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a Józsefvárosi Egészségközpont Kft. törzsbetéte címén. 

 

9. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11601-01 cím 

dologi előirányzatán belül a kéménykarbantartás előirányzatát 7.827,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg az egyéb üzemeltetés előirányzatát szakértői díj címén 4.972,0 e Ft-tal, a 

kiadási 11601-02 cím felújítási előirányzatán belül az – Alföldi u.16.-18. II.em.22. lakás – 

intézményi és lakóház életveszély elhárítás, gázhálózat csere előirányzatát 2.855,0 e Ft-tal 

megemeli. 

 

10. § 

 

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

belül a működési általános tartalék előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti a Kisfalu Kft. 

szerződés módosítás díjazások többletköltségei címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11602 cím 

dologi előirányzatát – civil szervezetek helyiség hasznosítás díjazása 4.500,0 e Ft, jogi 

képviselet díjazása 600,0 e Ft, bánatpénz 900,0 e Ft – 6.000,0 e Ft – tal megemeli a Kisfalu 

Kft. szerződésének díjtételeinek módosítása címén. 

 

11. § 

 

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

belül a szociális ágazat Kjt. Helyi juttatási Szabályzat továbbképzés, szociális támogatás 

előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Családsegítő Szolgálat 

támogatása címén. 

 

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

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

– előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 

 

12. § 

 

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

fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11404 cím dologi előirányzatát megemeli a kerület játszótereinek, 

parkjainak őrzése céljából 2 db őrkonténer bérleti díja és áram díja címén. 

 

13. § 

 

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

belül a szociális ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és 
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ezzel egyidejűleg a kiadási 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli a Családsegítő Szolgálat támogatása címén. 

 

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

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

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

 

14. § 

 

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

belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel  a kiadás 

12201 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 25 db számítógép cseréje 

címén. 

 

15. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-01 cím dologi 

előirányzatán belül a rendkívüli karbantartás előirányzatát 667,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felújítási előirányzatán belül az intézményi és lakóház 

életveszély elhárítás, gázvezeték csere előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az 

Alföldi u. 16-18. I.em. 22. számú lakás felújítási előirányzatának kiegészítése címén. 

 

16. § 

 

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

belül a működési általános tartalék előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal megemeli az ISO 

9001:2000 szabványszerinti minőségirányítási rendszer két éves felügyeletének (2010.-ig) 

díjazása címén. 

 

17. § 

 

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

társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül az étkezéstérítési támogatás 

előirányzatáról 4.500,0 e Ft-ot átcsoportosít az átmeneti gyermekvédelmi támogatás 

előirányzatára. 

 

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

társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a közgyógyászati ellátás 

előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot, a köztemetés előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 

lakbértámogatás előirányzatára. 

18. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 511,1 e Ft-tal 

megemeli a Lakatos Menyhért Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért 

Általános Iskola  és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – működési saját 351,1 e Ft, 

működésre átvett pénzeszköz 160,0 e Ft – és kiadási – dologi 500,8 e Ft, személyi juttatás 7,8 
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e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2,5 e Ft – előirányzatát 511,1 e Ft-tal megemeli az 

intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén. 

 

19. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  3.002,5,0 e Ft-tal 

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

 

(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének-zenei 

Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – működési saját 1.710,5 e Ft, működésre 

átvett pénzeszköz 332,0 e Ft, működés támogatás értékű bevétel 960,0 e Ft – és kiadási – 

személyi juttatás 994,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 301,4 e Ft, dologi 1.364,2 e Ft, 

felhalmozás 342,0  e Ft – előirányzatát  3.002,5 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi 

többlete és annak felhasználása címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének-zenei 

Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadás dologi előirányzatát 560,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 434,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 125,9 e Ft-tal megemeli beilleszkedési, magatartási, tanulási 

nehézségekkel küzdő gyermekek felkészítés központosított állami támogatás felhasználása 

címén. 

 

20. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát  5.658,1 e Ft-tal 

megemeli a Deák Diák Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

(2) A  képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános 

Iskola 71500-02 cím bevételi – működési saját 1.516,8 e Ft, működés, támogatás értékű 

bevétel 250,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz  3.891,3 e Ft – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 5.658,1 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása 

címén. 

 

21. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.121,0 e Ft-tal 

megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi 

többlete címén. 

 

(2) A  képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar 

– Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi  – működési saját 

1.350,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 694,0 e Ft, működés, támogatás értékű bevétel 

77,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 65,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 16,0 e Ft, 

dologi  2.040,0 e Ft – előirányzatát 2.121,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete 

és annak felhasználása címén. 

 

22. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 791,2 e Ft-tal 

megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többlete címén. 
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(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címen 

belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 293,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli a Práter Általános Iskola támogatása címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola 

71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás 293,0 e Ft, működés, támogatás értékű 

bevétel 358,2 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 483,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

168,2 e Ft – előirányzatát 651,2 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola 

71500-04 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 433,0 e Ft-tal 

megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén. 

 

23. § 

 

A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú 2008. évi költségvetés és végrehajtás szabályairól 

szóló rendelet címrendjén belül a 71500-04 cím megnevezését Práter Ének – zene Tagozatos 

Általános Iskola névről 2008.november 05.-től Práter Általános Iskola névre módosítja. 

 

24. § 

 

A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú 2008. évi költségvetés és végrehajtás szabályairól 

szóló rendelet címrendjén belül a 71500 cím megnevezését Németh László Angol – 

Testnevelés Tagozatos Általános Iskola névről 2008.december 11.-től  Németh László 

Általános Iskola névre módosítja. 

 

25. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 861,7 e Ft-tal 

megemeli a Zeneiskola bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Zeneiskola 71500-09 

cím bevételi – működési saját 623,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 238,7 e Ft – és kiadás 

– dologi – előirányzatát 861,7 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak 

felhasználása címén. 

 

26. § 

 

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

belül  központosított állami támogatás – és kiadási  - 11108 cím felügyeleti szervi támogatás  

előirányzatát 7.452,8 e Ft-tal, a 11201 cím dologi előirányzatát 3.622,8 e Ft-tal -  előirányzatát 

11.075,6 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés támogatása címén. 

 

(2) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános 

Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 468,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

központosított állami támogatása címén. 
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(3) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért 

Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 307,2 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai 

fejlesztés központosított állami támogatása címén. 

 

(4) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános 

Iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – 

előirányzatát céljelleggel 758,4 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

központosított állami támogatása címén. 

 

(5) A képviselő-testület Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi  246,4 e Ft, felhalmozás 140,0 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 386,4 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés központosított állami 

támogatása címén. 

 

(6) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola 

71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

céljelleggel 331,2 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés központosított állami 

támogatása címén. 

 

(7) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar 

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadási – dologi 323,7 e Ft, felhalmozás 413,1 e Ft – előirányzatát céljelleggel 

736,8 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés központosított állami támogatása 

címén. 

 

(8) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi                         

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel  82,6 e Ft-tal 

megemeli szakmai informatikai fejlesztés központosított állami támogatása címén. 

 

(9) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének – zenei 

Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási              

– dologi – előirányzatát céljelleggel 552,2 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

központosított állami támogatása címén. 

 

(10) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához tartozó Zeneiskola 71500-09 

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

348,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés központosított állami támogatása 

címén. 

 

(11) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 

71500-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi 625,6 e Ft, 

felhalmozás 1.074,4 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.700,0 e Ft-tal megemeli szakmai 

informatikai fejlesztés központosított állami támogatása címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 198,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

központosított állami támogatása címén. 
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(13) A képviselő-testület TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos 

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

előirányzatát céljelleggel 120,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

központosított állami támogatása címén. 

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

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

előirányzatát céljelleggel 110,4 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

központosított állami támogatása címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 105,6 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

központosított állami támogatása címén. 

 

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

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

céljelleggel 96,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés központosított állami 

támogatása címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 98,4 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

központosított állami támogatása címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel  145,2 e Ft-tal 

megemeli szakmai informatikai fejlesztés központosított állami támogatása címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 144,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

központosított állami támogatása címén. 

 

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

60100-12 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

céljelleggel 108,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés központosított állami 

támogatása címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 182,4 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

központosított állami támogatása címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 158,4 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

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

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

előirányzatát céljelleggel 142,8 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

központosított állami támogatása címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 172,8 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztés 

központosított állami támogatása címén. 

 

 

27. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.658,3 e Ft-tal 

megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

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

belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 145,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli a Németh László Általános Iskola közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – működés 

támogatás értékű bevétel 177,3 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 145,2 e Ft – és kiadási – 

személyi juttatás 240,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 82,5 e Ft – előirányzatát 322,5                 

e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – működésre 

átvett pénzeszköz 199,0 e Ft, működési saját bevétel 2.282,0 e Ft – és kiadás – dologi – 

előirányzatát 2.481,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása 

címén.  

 

(5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadási dologi 

előirányzatát 216,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás 

előirányzatát 164,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 52,4 e Ft-tal 

megemeli a beilleszkedési magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók 

felkészítésére központosított állami támogatás felhasználása címén. 

 

28. §  

 

A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-

08 cím kiadás dologi előirányzatát 143,9 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a 

felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli projektor beszerzése címén.  

 

29. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 299,6 e Ft-tal                

– ebből EU Szociális Alap 157,5 e Ft – megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Központ és Általános Iskola bevételi többletei és felhasználása címén. 
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(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi - működés 

támogatás értékű bevétel EU-s Szociális Alap 157,5 e Ft, központi költségvetési támogatás 

112,5 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 270,0 e Ft-tal megemeli HOFOP pályázat 

címén. 

 

(3) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 kiadási dologi 

előirányzatát 1.519,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a felhalmozás előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli pedagógiai szakszolgálati feladathoz nagy-értékű tárgyi 

eszközök beszerzése címén. 

 

(4) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi                          

– működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 29,6 e Ft-tal megemeli az intézmény 

bevételi többlete és annak felhasználása címén. 

 

30. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 9.735,0 e Ft e Ft-

tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete címén. 

 

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

értékű bevétel  7.000,0 e Ft, működési saját 2.735,0 e Ft – előirányzatát 9.735,0 e Ft – tal 

megemeli OEP TVK értékesítés címén. 

 

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

6.655,0 e Ft-tal és felhalmozási előirányzatát 3.080,0 e Ft-tal megemeli a (2) bekezdésben 

foglalt bevételi többlet felhasználása címén. 

 

31. § 

 

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

megemeli a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda bevételei többlete címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-13 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – 

előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása 

címén. 

 

32. § 

 

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

Gondozó szolgálat 40100-01 cím bevételi – működési saját előirányzaton belül az áfa 

visszaigénylés előirányzatát 4.327,0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti az áfa visszatérülés elvonása 

címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 4.327,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 
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kiadási 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli az (1) bekezdésben foglalt elvonás címén. 

 

33. § 

 

A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti 

Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona 40100-04 cím kiadási dologi előirányzatát 250,0 e 

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

megemeli 1 db számítógép beszerzése címén. 

 

 

34. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 200,0 e Ft-tal 

megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi többlete címén. 

 

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

Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi – működés támogatás értékű bevétel – és kiadási    

– dologi – előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli Budapestért díj kitüntetéssel járó díj és annak 

felhasználása címén. 

 

35. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.398,0 e Ft-tal 

megemeli a Családsegítő Szolgálat pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

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

Szolgálat 40100-03 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi 

juttatás 1.102,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 288,0 e Ft, dologi 3.008,0 e Ft – 

előirányzatát 4.398,0 e Ft-tal megemeli a Foglalkoztatási Alapítványtól elnyert pénzeszköz és 

annak felhasználása címén. 

 

36. § 

 

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

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

szociálpolitikai és egyéb juttatás – előirányzatát 15.587,0 e Ft-tal megemeli a 

Gyermekvédelmi törvény értelmében pénzbeli támogatás címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív kötött állami támogatás – és kiadási                   

– társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás – előirányzatát 51,7 e Ft-tal megemeli 

személyes szabadságukban korlátozottak kárpótlása címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás belül a központosított állami támogatás és a kiadási 12202 cím            

- személyi juttatás 264,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 84,6 e Ft – előirányzatát 349,5 e 

Ft-tal megemeli jegyzői hatáskörű érettségi feladatokhoz támogatás címén. 

 

37. § 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.280,0 e Ft-tal 

megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános 

Iskola 71500-03 cím bevételi – működési saját – és kiadási – személyi juttatás 967,0 e Ft, 

munkaadót terhelő járulékok 278,0 e Ft, dologi 1.035,0 e Ft – előirányzatát 2.280,0 e Ft –tal 

megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános 

Iskola 71500-03 cím kiadási dologi előirányzatán belül a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 

előirányzatát 266,2 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli az uszoda hőcserélő hőfokszabályzó motoros szelep cseréje 

címén. 

 

38. § 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központi állami támogatás előirányzatát 47.571,2 e Ft-

tal megemeli a közszférában dolgozók 2008. évi II. ütem egyszeri kereset- kiegészítése címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 40.585,3 e Ft-tal megemeli az intézmények egyszeri 

kereset kiegészítése címén. 

 

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

személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 6,4               

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 5.272,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.687,1 e Ft-tal 

céljelleggel megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

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

bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 120,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 38,4 e Ft – előirányzatát céljelleggel 158,4 e Ft-tal megemeli egyszeri 

kereset – kiegészítés címén. 

 

(6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki Téri Élelmiszer Piac  

10000-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 140,0            

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 44,8 e Ft – előirányzatát 184,8 e Ft-tal céljelleggel 

megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

(7) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 5.147,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.647,3 e Ft – 

előirányzat céljelleggel 6.795,1 e Ft-tal megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 260,0 e Ft, munkáltatót terhelő 
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járulékok 83,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel 343,2 e Ft-tal megemeli egyszeri kereset – 

kiegészítés címén. 

 

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

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

juttatás 580,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  185,6 e Ft – előirányzatát céljelleggel 765,6 

e Ft-tal megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

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

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

juttatás 2.340,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  748,8 e Ft – előirányzatát céljelleggel 

3.088,8 e Ft-tal megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

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

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

személyi juttatás 1.750,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  560,0 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 2.310,0 e Ft-tal megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

(12) 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 510,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  

163,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel  673,2 e Ft-tal megemeli egyszeri kereset – kiegészítés 

címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 701,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 224,3 e Ft 

– előirányzatát céljelleggel 925,3 e Ft-tal egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 320,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 102,4 e Ft 

– előirányzatát céljelleggel  422,6 e Ft-tal egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

(15) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.215,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  

388,8 e Ft – előirányzatát céljelleggel  1.603,8 e Ft-tal megemeli egyszeri kereset – 

kiegészítés címén. 

 

(16) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó  Deák Diák Általános 

Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 

1.182,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  378,5 e Ft – előirányzatát céljelleggel  1.561,3 e 

Ft-tal megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

(17) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó  Lakatos Menyhért 

Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 1.255,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  401,6 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel  1.656,6 e Ft-tal megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

(18) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó  Práter Általános 

Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 
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1.068,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  341,8 e Ft – előirányzatát céljelleggel  1.410,0      

e Ft-tal megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

(19) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó  Vajda Péter Ének 

Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 1.331,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  426,2 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel  1.758,0 e Ft-tal megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

(20) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó  Molnár Ferenc 

Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 2.253,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  

721,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel  2.975,0 e Ft-tal megemeli - ebből a jogutódlással 

megszüntetett Jókai Mór Általános Iskola után személyi juttatás 850,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 272,0 e Ft - egyszeri kereset kiegészítés címén,. 

 

(21) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó  Losonci Téri 

Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi 

juttatás 1.609,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  515,1 e Ft – előirányzatát céljelleggel  

2.124,7 e Ft-tal megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

(22) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó  Zeneiskola 71500-09 

cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.012,6 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok  324,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.336,6 e Ft-tal 

megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

(23) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó  Józsefvárosi Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi – 

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.100,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok  352,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel  1.452,0 e Ft-tal megemeli egyszeri kereset – 

kiegészítés címén. 

 

(24) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó  Nevelési Tanácsadó 

71500-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 418,6      

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  134,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel  552,6 e Ft-tal 

megemeli egyszeri kereset – kiegészítés címén. 

 

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

támogatás – és kiadási – személyi juttatás 610,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  195,2 e Ft 

– előirányzatát céljelleggel  805,2 e Ft-tal megemeli, egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(26) 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 620,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  198,4 e Ft – előirányzatát céljelleggel  818,4 

e Ft-tal megemeli, ebből jogutódlással megszüntetett Tolnai u.19. Napközi Otthonos Óvoda 

után személyi juttatás 280,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 89,6 e Ft, egyszeri kereset 

kiegészítés címén. 

 

(27) 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 
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360,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  115,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel  475,2 e Ft-tal 

megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

340,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  108,8 e Ft – előirányzatát céljelleggel  448,8 e Ft-tal 

megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

450,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  144,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel  594,0 e Ft-tal 

megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

565,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  180,8   e Ft – előirányzatát céljelleggel  745,8 e Ft-

tal megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

(31) 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 1.030,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  329,6 e Ft – előirányzatát céljelleggel  

1.359,6 e Ft-tal megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

340,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  108,8 e Ft – előirányzatát céljelleggel  448,8 e Ft-tal 

megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

410,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  131,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel  541,2 e Ft-tal 

megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

420,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  134,5 e Ft – előirányzatát céljelleggel  554,5 e Ft-tal 

megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

325,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  104,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel  429,0 e Ft-tal 

megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

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

juttatás 620,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  198,4 e Ft – előirányzatát céljelleggel  818,4 

e Ft-tal megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

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

Óvoda  60100-10 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 
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340,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  108,8 e Ft – előirányzatát céljelleggel  448,8 e Ft-tal 

megemeli egyszeri kereset kiegészítés címén. 

 

39. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11701-01 címen 

belül az általános működési tartalék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11706-01 cím felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

Energia Társulás alapítói tőke címén.  

 

 

 

 

40. § 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 837,0 e Ft-tal megemeli a 

pedagógiai szakszolgálat támogatása címén.   

 

(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 

71500-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 634,0     

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 203,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 837,0 e Ft-tal 

megemeli pedagógiai szakszolgálat központosított állami támogatása címén. 

 

41. § 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát  267,9 e Ft-tal 

megemeli a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános 

Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – ellátottak pénzbeli 

juttatása – előirányzatát céljelleggel 49,7 e Ft-tal megemeli sajátos nevelési igényű tanulók 

központosított  tankönyvtámogatása címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola  71500 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadás – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát céljelleggel 202,6         

e Ft-tal megemeli sajátos nevelési igényű tanulók központosított  tankönyvtámogatása címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola 

71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – ellátottak pénzbeli juttatása 

– előirányzatát céljelleggel 3,1 e Ft-tal megemeli sajátos nevelési igényű tanulók 

központosított  tankönyvtámogatása címén. 

 

(5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar 

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadás – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát céljelleggel 12,5 e Ft-tal 

megemeli sajátos nevelési igényű tanulók központosított  tankönyvtámogatása címén. 
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42. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 12101 cím személyi 

juttatás előirányzatát 220, e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 120, e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát 340,0 e Ft-tal megemeli. 

 

43. § 

 

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

működési saját előirányzatát 6.104,0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadási 11107-

01 címen belül a faültetés, faápolás, fakivágás működési céltartalék előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli bevételi többlet címén. 

44. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás  12106 címen 

belül a személyi juttatás előirányzatát 663,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 250,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 913,0 

e Ft-tal megemeli díjazások számlával történő kifizetése címén. 

 

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

működési saját és kiadás támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 185,0 e Ft megemeli 

bírság bevételi többlet és gondozási díj átadása címén. 

 

45. § 

 

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

– működési saját – és kiadási – személyi juttatás 115,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 30,0 

e Ft – előirányzatát 145,0 e Ft-tal megemeli okmánybélyeg értékesítés jutaléka címén. 

 

46. § 

 

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

működési saját bevétel – áfa – előirányzatát 84,0 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatot 421,0  

e Ft-tal megemeli gépjármű értékesítése címén. 

 

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

előirányzatát – áfa befizetés – 84,0 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatát – gépjármű üzembe 

helyezés – 152,0 e Ft-tal megemeli. 

 

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

belül a működési általános tartalék előirányzatát 269,0 e Ft-tal megemeli. 

 

47. § 

 

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

– működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 2.237,0 e Ft-tal megemeli kártérítési 

bevételi többlet és a károk helyrehozatala címén. 
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48. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11701 cím dologi – 

váltó kamat – előirányzatát 19.991,0 e Ft – tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a pénzügyi 

finanszírozási műveletek – váltó törlesztés – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

49. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11706-02 cím 

bevételi működési saját – kamat – és kiadási - 11706-02 cím dologi  bankköltség 8.000,0 e Ft, 

a 11701 cím dologi  bankközi kamat 10.157,0 e Ft – előirányzatát 18.157,0 e Ft-tal megemeli. 

 

 

50. § 

 

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

működési céltartalékon belül Takács Gábor alpolgármester saját keret 3.236,0 e Ft 

előirányzatát a 11101 címen belül a tisztségviselők saját keretén belül – Takács Gábor 

alpolgármester - a személyi juttatás előirányzatára 2.778,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatára 458,0 e Ft-ot átcsoportosítja megbízások díjazása címén. 

 

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

működési céltartalékon belül Dr. Dénes Margit alpolgármester saját keret előirányzatáról 

4.150,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11101 címen belül a tisztségviselők saját keretén belül – Dr. 

Dénes Margit alpolgármester – a működésre átadott pénzeszköz előirányzatára 265,0 e Ft-ot, 

dologi előirányzatára 3.885,0 e Ft-ot megbízások és támogatások címén. 

 

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

működési céltartalékon belül Dr. Kocsis Máté alpolgármester saját keret előirányzatáról 

10.246,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11101 címen belül a tisztségviselők saját keretén belül              

– Dr. Kocsis Máté alpolgármester – 10.146,5 e Ft-ot dologi kiadások előirányzatára, 100,0              

e Ft-ot működésre átadott pénzeszköz előirányzatára, megbízások és támogatások címén. 

 

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

működési céltartalékon belül Csécsei Béla polgármester saját keret előirányzatáról 2.458,0         

e Ft-ot átcsoportosít a 11101 címen belül a tisztségviselők saját keretén belül a személyi 

juttatás előirányzatára 920,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatára 187,0 e Ft, 

dologi előirányzatára 1.151,0 e Ft-ot, működésre átadott pénzeszköz előirányzatára 200,0          

e Ft-ot megbízások díjazások, támogatások címén. 

 

51. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 10,6 e Ft-tal 

megemeli az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

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

saját  + 10,6 e Ft –  és kiadási  -  dologi előirányzatát  - 439,4 e Ft, működésre átadott 

pénzeszköz  + 450,0 e Ft – előirányzatát módosítja a Kisebbségi Önkormányzat 

32/2008.(11.20.) és a 34/2008.(11.20.) számú határozatai alapján. 
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52. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 13,4 e Ft-tal 

megemeli a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

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

saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 13,4 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

39/2008.(12.08.) számú határozata alapján. 

 

53. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 13,8 e Ft-tal 

megemeli a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működési saját 3,8          

e Ft, működés támogatás értékű 10,0 e Ft – és kiadás – dologi – előirányzatát 13,8 e Ft-tal 

megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 62-63/2008.(11.21.) számú határozatai alapján. 

 

54. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 8,4 e Ft-tal 

megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

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

saját – és kiadási – dologi – előirányzatát  8,4 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

40/2008.(11.20.) számú határozata alapján. 

 

55. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 69,3 e Ft-tal 

megemeli a kisebbségi önkormányzatok központosított állami támogatása címén. 

 

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

szervi támogatáson belül központosított állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

7,3 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 59/2008.(12.18.) számú határozata alapján. 

 

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

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

előirányzatát 7,2 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 36/2008.(12.20.) számú 

határozata alapján. 

 

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

szervi támogatáson belül központosított állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

7,3 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 42/2008.(12.20.) számú határozata alapján. 

 

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

szervi támogatáson belül központosított állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

12,1e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 49/2008.(12.15.) számú határozata 

alapján. 
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(6) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatáson belül központosított állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

7,2 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 37/2008.(12.18.) számú határozata alapján. 

 

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

szervi támogatáson belül központosított állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

4,4 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 66/2008.(12.20.) számú határozata alapján. 

 

(8) A képviselő-testület a Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatáson belül központosított állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

9,9 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 31/2008.(12.20.) számú határozata alapján. 

 

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

szervi támogatáson belül központosított állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 

6,6 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat  65/2008.(12.13.) számú határozata 

alapján. 

 

(10) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi                         

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

előirányzatát 7,3 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 32/2008.(12.18.) számú 

határozata alapján. 

 

56. § 

 

(1) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím kiadási dologi 

előirányzatát 18,0 e Ft-tal csökkenti,  és ezzel egyidejűleg a kiadási munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

37/2008.(12.18.) számú határozata alapján. 

 

(2) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím kiadási működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadási 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

37/2008.(12.18.) számú határozata alapján. 

 

57. § 

 

A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím kiadási dologi 

előirányzatát 25,3 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadási munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

49/2008.(12.15.) számú határozata alapján. 

 

58. § 

 

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

előirányzatát 33,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadási munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

32/2008.(12.18.) számú határozata alapján. 
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59. § 

 

A képviselő-testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím kiadási dologi 

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

járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

31/2008.(12.20.) számú határozata alapján. 

 

60. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 6,4 e Ft-tal 

megemeli a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. 

 

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

saját és kiadási dologi előirányzatát 6,4 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

60/2008.(12.18.) számú határozata alapján. 

 

61. § 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 24.322,5 

e Ft-tal megemeli az oktatási intézmények integrációs és képesség kibontakoztató oktatás 

állami támogatása címén. 

 

(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános 

Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – személyi juttatás 

480,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 152,4 e Ft, dologi 1.907,5 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 2.540,0 e Ft-tal megemeli integrációs és képesség kibontakoztató oktatás állami 

támogatása címén. 

 

(3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar 

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – felügyeleti szervi 

támogatás – és kiadás – személyi juttatás 1.510,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  438,1    

e Ft, dologi 3.785,4 e Ft – előirányzatát céljelleggel 5.734,3 e Ft-tal megemeli integrációs és 

képesség kibontakoztató oktatás állami támogatása címén. 

 

(4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért 

Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadás – személyi juttatás 480,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 125,6 e Ft, dologi 1.686,6 

e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.847,3 e Ft-tal megemeli integrációs és képesség 

kibontakoztató oktatás állami támogatása címén. 

 

(5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános 

Iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – személyi juttatás 

1.196,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 345,0 e Ft, dologi  2.730,8 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 4.271,8 e Ft-tal megemeli integrációs és képesség kibontakoztató oktatás állami 

támogatása címén. 

 

(6) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadás – személyi juttatás 1.376,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 
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440,4 e Ft, dologi 2.724,7 e Ft – előirányzatát céljelleggel 4.541,2 e Ft-tal megemeli 

integrációs és képesség kibontakoztató oktatás állami támogatása címén. 

 

(7) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola 

71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – személyi juttatás 261,5      

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  82,7 e Ft, dologi 2.965,5 e Ft –előirányzatát céljelleggel 

3.309,7 e Ft-tal megemeli integrációs és képesség kibontakoztató oktatás állami támogatása 

címén. 

 

(8) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének Zenei 

Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – 

személyi juttatás 644,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 187,0 e Ft, dologi 1.246,5 e Ft –

előirányzatát céljelleggel 2.078,2 e Ft-tal megemeli integrációs és képesség kibontakoztató 

oktatás állami támogatása címén. 

 

62. § 

 

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

felügyeleti szervi támogatásán belül a normatív állami támogatás előirányzatát és egyben a 

kiadási 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.943,3 e Ft-tal 

megemeli az október havi állami normatíva lemondás, módosítás korrekciója címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát és 

egyben a kiadási 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 8.147,6            

e Ft-tal megemeli a létszámcsökkentéssel járó többletköltségek megtérítés III. ütemű 

pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

 

63. § 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású jövedelempótló állami támogatás 

előirányzatát  - ápolási díj  - 2.260,2 e Ft, ápolási díj járulékai   - 2.000,0 e Ft, adósságkezelő 

LFT  - 14.429,6 e Ft, normatív LFT  - 443,1 e Ft, időskorúak támogatása  +  52,4 e Ft, rendes 

szociális segély  - 8.124,0 e Ft   -   27.204,5 e Ft-tal  törli. 

 

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

társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát  - ápolási díj  - 2.260,2 e Ft, 

adósságkezelő LFT  - 14.429,6 e Ft, normatív LFT  - 443,1 e Ft, időskorúak támogatása  +  

52,4 e Ft, rendes szociális segély  - 8.124,0 e Ft   -   25.204,5 e Ft-tal  törli. 

 

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

munkáltatót terhelő járulékok, ápolási díj járuléka előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal törli. 

 

64. § 

 

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

dologi előirányzatán belül – egyéb kiadások – előirányzatát 339,3 e Ft-tal csökkenti, és ezzel 

egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű 

informatikai eszközök vásárlása címén. 
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65. § 

 

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

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

juttatás- előirányzatát 4.118,0 e Ft-tal megemeli, otthonteremtési támogatás  (1.875,0 e Ft) és 

tartásdíj (2.243,0 e Ft) címén. 

 

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

– támogatás értékű működési bevétel – és kiadás – társadalom szociálpolitikai és egyéb 

juttatás- előirányzatát 6,0 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatás címén. 

 

 

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

– támogatásértékű működési bevétel – és kiadás 11107-01 cím – működési általános tartalék- 

előirányzatát 15.162,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén.  

 

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11703 cím bevételi                  

– támogatásértékű működési bevétel – és kiadási  – dologi – előirányzatát 18.000,0 e Ft-tal 

törli a Keleti pályaudvar és környéke szabályozása Fővárosi Önkormányzat támogatásának 

bevételi elmaradása címén. 

 

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

– támogatás értékű működési bevétel – és kiadási – dologi – előirányzatát 810,0 e Ft-tal 

megemeli szociális ellátás ápolási díj szakértői díja címén. 

 

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

– működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.901,0 e Ft-tal megemeli 

OFA pályázati pénzeszköz címén. 

 

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

– működés támogatás értékű bevétel – és 11701-01 cím kiadási –működési általános tartalék – 

előirányzatát 5.112,0 e Ft-tal megemeli a  Volksbank szabad felhasználású támogatása címén. 

 

 

66. § 

 

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

juttatáson belül az alapilletmény előirányzatát 5.511,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 1.763,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11101 cím kiadási személyi 

juttatás előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 5.511,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 1.763,0 e Ft-tal megemeli. 
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67. § 

 

(1) Az 1. – 66. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzata  24.670.406,0 e Ft – ról  24.091.727,2 e Ft-ra módosul és a 2008. évi 

költségvetési beszámolónál figyelembe kell venni. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az 

osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

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

 

 

 

 

Budapest, 2009. január 26. 

 

 

 

 

 

Dr. Xantus Judit      Csécsei Béla 

jegyző                  polgármester  

 

 


