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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2009. április 24. 

          dr. Xantus Judit 

                jegyző 

 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

 

16/2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelete 

 

A Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány felhasználásáról, és a 2009. évi 

költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 7/2009.(II.27.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

 

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

képviselő – testület) a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. 

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 7/2009. (II.27.) számú a 2009. évi 

költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló önkormányzati rendeletet (a 

továbbiakban: Rendelet) módosítva a következő rendeletet alkotja meg: 

 

 

1. § 

 

(1)A képviselő – testület az Önkormányzat intézményeinek 30000 –71500 cím bevételi és 

kiadási előirányzatát 589.068,0 e Ft – tal megemeli 2008. évi és előző évben fel nem használt 

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

melléklet tartalmaz. 

 

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

cím bevételi és kiadási előirányzatát 10.366,0 e Ft – tal megemeli 2008. évi pénzmaradvány 

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

 

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

Szolgálat 10000 – 01 cím bevételi és kiadási előirányzatát 4.176,0 e Ft – tal megemeli 2008. 

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

 

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

Piac 10000 – 02 cím bevételi és kiadási előirányzatát 22.616,0 e Ft – tal megemeli a 2008. évi 

pénzmaradvány és felhasználása címén a 2-3. számú mellékletben részletezettek alapján. 
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(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 10000-03 

cím Városfejlesztési Önkormányzati Társulás bevételi pénzforgalom nélküli bevétel és 

kiadási, dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a 2008. évi pénzmaradvány 

felhasználása címén.  

 

(6) A kerületen belüli duplázódás 11108 cím Polgármesteri Hivatal 653.712,0 e Ft, mely a 3. 

számú melléklet 58., 59, 61. sor elvonások oszlop során szereplő adatok alapján a 

Polgármesteri Hivatal előirányzatát megemeli.  

 

 

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

előirányzatát tárgyévi pénzmaradvány címén 1.612.444,0 e Ft – tal, előző évi fel nem használt 

pénzmaradvány címén 858.712,0 e Ft – tal 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveletek 

felhalmozási, felújítási hitel előirányzatát 28.800,0 e Ft – tal megemeli a 2. számú és 4/c 

számú mellékletekben részletezettek alapján. 

 

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

támogatás működési bevétel előirányzatát 16.985,0 e Ft-tal, a kiadás 11108 cím dologi 

előirányzatát 5.675,0 e Ft–tal  - 3. számú melléklet  60. sor - megemeli állami támogatás 

elszámolása címén. 

 

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

működési tartalékok előirányzatát  46.640,0 e Ft – tal megemeli, az 5. számú mellékletben 

részletezettek alapján. 

 

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

fejlesztési céltartalékok előirányzatát 454.946,0 e Ft-tal megemeli az 5. számú mellékletben 

részletezettek alapján. 

 

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

vagyongazdálkodási fejlesztési külön keret fejlesztési célú tartalék előirányzatát 87.779,0              

e Ft-tal megemeli az 5. számú mellékletben részletezettek alapján. 

 

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

finanszírozási pénzügyi műveletek működési hitel, kötvény előirányzatát  344.357,0 e Ft – tal 

törli.   

 

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

a 4/a – b. számú mellékletben részletezettek alapján  1.318.711,0 e Ft – tal megemeli. 

 

(14) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 17. számú 

mellékletét  - kiadási felhasználás alól zárolt előirányzatok - módosítja a 6. számú 

mellékletben részletezettek alapján. 

 

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

vagyongazdálkodási fejlesztési külön keret felhalmozási céltartalék előirányzatából 37.941,0 

e Ft-ot töröl és ezzel egyidejűleg a 11701 cím, finanszírozási pénzügyi műveletek 

felhalmozási hitel, kötvény előirányzatából 37.941,0 e Ft-ot töröl fejlesztési külön keret 2009. 

évi hiányának megszüntetése címén.  
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(16) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11706-02 cím 

dologi előirányzatát 720,0 e Ft-tal megemeli Parkolási Társulása Társulási Tanács működése 

kapcsán indított per Migály Ügyvédi Iroda megbízási díja címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.922,0 e Ft-tal megemeli a Lakatos Menyhért 

Általános Iskola és Gimnázium támogatása címén. 

 

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

Általános Iskola és gimnázium 71500-01 cím bevétel – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.922,0 e Ft-tal megemeli a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatósággal szemben fennálló tartozás rendezése címén. 

 

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

felújítási kölcsön nyújtás előirányzatát 8.860,0 e Ft - tal megemeli társasházaknak felújításra 

nyújtandó visszatérítendő támogatása címén. 

 

(20) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11604-02 cím 

felújítási előirányzatából 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11604-01 cím felújítási, ezen belül az 

épület-felújítási program előirányzatára. 

 

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

felhalmozási előirányzatán belül a közoktatási minimális taneszköz beszerzés, helyiségek 

kialakítása előirányzatát 11.717,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli közoktatási 

intézmények taneszköz beszerzés támogatása címén. 

 

(22) 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 1.000,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

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

kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális 

taneszköz beszerzése címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 1.150,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli 

oktatási minimális taneszköz beszerzése címén. 

 

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

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

céljelleggel 950,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén. 
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(27) 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 – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.100,0 e Ft-tal megemeli oktatási 

minimális taneszköz beszerzése címén. 

 

(28) 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 kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal 

megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén. 

(29) 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 – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.017,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális 

taneszköz beszerzése címén. 

 

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

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

250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 300,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel  250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

Óvoda 60100-11 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – 
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előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal 

megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 200,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése 

címén. 

 

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

vagyongazdálkodási fejlesztési külön keret felhalmozási céltartalék előirányzatát 9.600 e Ft-

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 11706-02 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a RÉV 8 Zrt. átvilágítás szolgáltatási díja címén. 

 

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

vagyongazdálkodási fejlesztési külön keret céltartalék előirányzatát 6.221,0 e Ft-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadás 11404 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

játszóterek 2009. 02.01. - 2009.04.30.-ig történő őrzési díj címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 20.720 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat 

támogatása címén. 

 

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

támogatás – és kiadási –személyi juttatás  - előirányzatát céljelleggel 20.720 e Ft-tal 

megemeli   önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás  - 5.920 e Ft - , és  étkezési hozzájárulás - 

14.800 e Ft- címén. 
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(48) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11706-01 cím 

dologi előirányzatát 8.160 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat minőségirányítási 

rendszer (ISO) díjazása címén. 

 

(49) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 cím 

felhalmozásra kölcsön nyújtás előirányzatát 43.587 e Ft-tal megemeli a Corvin Sétány Kft. 

tagi kölcsöne címén. 

 

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

címen belül a működési céltartalék előirányzatát 2.000 e Ft-tal megemeli civil szervezetek, 

alapítványok, magánszemélyek támogatása címén, a tételes felhasználásról a képviselő-

testület dönt.   

 

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

címen belül a működési céltartalék előirányzatát 10.000 e Ft-tal megemeli az oktatási-nevelési 

ágazat pótlékrendszer változása miatti többletköltségek címén, a felhasználásról külön a 

képviselő-testület dönt. 

 

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

címen belül a működési céltartalék előirányzatát 50.000 e Ft-tal megemeli a gazdasági válság 

miatti többletköltségek, bevételi kiesések fedezete címén, a felhasználásról a képviselő-

testület dönt. 

 

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

címen belül a működési tartalék előirányzatát 68.000 e Ft-tal megemeli a költségvetési hiány, 

hitel kamata címén, a felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 

 

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

vagyongazdálkodási, fejlesztési keret felhalmozási céltartalék előirányzatát és ezzel 

egyidejűleg a 11701 pénzügyi finanszírozási műveletek, működési hitel, kötvény előirányzatát 

6.017 e Ft-tal törli. 

 

(55) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107-03 cím 

vagyongazdálkodási, fejlesztési külön keret, felhalmozási előirányzatot 28.000 e Ft-tal 

csökkenti. 

 

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

dologi előirányzatát 18.000 e Ft-tal megemeli játszóterek, parkok 2009. december 31-ig őrzési 

díja címén. 

 

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

működési céltartalékon belül a városfejlesztési és egyéb feladatok működési céltartalék 

előirányzatát 10.000 e Ft-tal megemeli, a felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 

 

2. § 

 

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

belül a működési általános tartalék előirányzatát 7.613,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadási 11301 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 
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Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Alapítvány a pszichiátriai betegek nappali 

ellátás szolgáltatási szerződés – 2009.II.01. – 2009. XII. 31.-ig – díjazása címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendeletének 18. számú 

mellékletét -  2010. évre vonatkozó előre vállalt kötelezettség – kiegészíti a Szigony 

Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Alapítvány 2010. év január havi 692,1 e Ft 

szolgáltatási díj összegével. 

 

3. § 

 

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

belül a működési általános tartalék előirányzatát 3.836,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli az Egyesített Bölcsődék támogatása címén. 

 

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

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

előirányzatát céljelleggel 3.836,3 e Ft-tal megemeli a Horánszky u. 21. szám alatti bölcsőde 

által használt Horánszky u. 19. számú társasház  udvarának 2004. április 01.-2009.március 31. 

időszakra vonatkozó –  2.790,0 e Ft – használati díja és 2009.04.01.- 2009.12.31. időszakra 

vonatkozó – 1.046,3 e Ft - bérleti díja címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.29.) számú rendeletének 18. számú 

mellékletét kiegészíti a Horánszky u. 19. udvar bérleti díj – 2010.01.01. – 2014.03.31. – 

évenkénti 1.395,0 e Ft + évenként a KSH által közölt inflációval emelt összegű előre vállalt 

kötelezettséggel. 

 

4. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú mellékletét 

kiegészíti 2027.-ig a bankszámlavezetőnek váltó kezelési költség előzetes 

kötelezettségvállalással, melynek összege évente 500,0 CHF-nak megfelelő forint összeg. 

 

5. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 7/2009.(II.27.) számú 

rendelet 17. számú mellékletében szereplő 11107-02 cím felhalmozási céltartalék 

intézmények felújítási céltartalék zárolt előirányzatából 160.000,0 e Ft-ot a zárolás alól felold 

a KEOP – 5.3.0/A intézmények energetikai rekonstrukció pályázat önrésze és legfeljebb 

9,500,0 e Ft sikerdíj címén. Pályázatot érintő intézmények: Deák Diák Általános Iskola, 

Losonci Téri Általános Iskola és Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani 

Központ és Általános Iskola valamint a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda. 

 

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

általános működési tartalék előirányzatát 7.032,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11601-02 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az (1) bekezdésben 

foglalt pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány – 3.000,0 e Ft – és 

műszaki előkészítő tevékenység – 4.032,0 e Ft – díjazása címén. 
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(3) A (2) bekezdésben foglalt összegek sikeres pályázat esetén az elnyert támogatási 

összegben elszámolhatóak, az elszámolt összegek az általános működési tartalékra 

visszapótlandó.  

 

6. § 

 

A 7/2009.(II.27.) számú rendelet 19. számú mellékletét kiegészíti 77.600,0 e Ft  József u. 47. 

ingatlan jelzálogjog bankgarancia vállalással a Magdolna Negyed Program II Mátyás tér 14.  

– 42.600,0 e Ft – Baross u.124. – 21.000,0 e Ft -, Nagyfuvaros u. 20. – 14.000,0 e Ft – 

felújítása miatt. A bankgarancia lejárati időpontja 2010. augusztus 31., a jelzálog bejegyzés a 

Volksbank javára a bankgarancia lejártáig tart. 

 

7. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím bevételi                    

– támogatásértékű működési bevétel – és a kiadási – dologi – előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal 

megemeli a BMSK/EÖBT/36 ÖM számú közterület – mélygarázs tanulmányterv 

elkészítéséhez nyert támogatás címén. 

 

8. § 

 

A képviselő-testület a 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú mellékletében 2009. évre 

vállalt 520.000,0 e Ft-os Práter  Általános Iskola beruházására vállalt kötelezettséget 2010. 

évre módosítja, forrás szempontjából az alábbiak szerint: 

- 150.000,0 e Ft 2009. évi felhalmozási céltartalék (volt Deák Diák Iskola épülethasznosítás  

   tervezett bevételéből képzett tartalék) 

- 370.000,0 e Ft 2010. évi önkormányzati saját forrás. 

 

9. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.153,0 e Ft-tal 

megemeli az intézményi étkezési térítési díj emelése címén. 

 

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

belül az általános működési tartalék előirányzatát 4.301,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli az intézményi étkeztetés áremelés miatti többletköltsége címén. 

 

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

60100-12 cím bevételi – működési saját 93,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 89,0 e Ft – és 

kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 182,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés 

áremelése címén. 

 

(4) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Kincskereső (Bláthy u.) Napközi 

Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi – működési saját 97,0 e Ft, felügyeleti szervi 

támogatás121,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 218,0 e Ft-tal megemeli 

az intézményi étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-13 cím bevételi – működési saját 140,0 e Ft, felügyeleti szervi 
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támogatás 168,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 308,0 e Ft-tal megemeli 

az intézményi étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Napközi otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi – működési saját 138,0 e Ft, felügyeleti 

szervi támogatás 200,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 338,0 e Ft-tal 

megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Óvoda 60100-11 cím bevételi – működési saját 119,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 140,0 

e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel  259,0 e Ft-tal megemeli az intézményi 

étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Óvoda 60100-08 cím bevételi – működési saját 101,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 199,0 

e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel  300,0 e Ft-tal megemeli az intézményi 

étkeztetés áremelése címén. 

 

(9) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi otthonos 

Óvoda 60100-09 cím bevételi – működési saját 63,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 120,0  

e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 183,0 e Ft-tal megemeli az intézményi 

étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Óvoda 60100-10 cím bevételi – működési saját 48,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás  127,0 

e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 175,0 e Ft-tal megemeli az intézményi 

étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi – működési saját  128,0 e Ft, felügyeleti szervi 

támogatás 156,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 284,0 e Ft-tal megemeli 

az intézményi étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Óvoda 60100-05 cím bevételi – működési saját 42,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 137,0    

e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 179,0 e Ft-tal megemeli az intézményi 

étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi – működési saját 74,0 e Ft, felügyeleti szervi 

támogatás 157,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 231,0 e Ft-tal megemeli 

az intézményi étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Óvoda 60100-06 cím bevételi – működési saját  42,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás  142,0 

e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 184,0 e Ft-tal megemeli az intézményi 

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

működési saját 129,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 131,0 e Ft – és kiadási – dologi – 

előirányzatát céljelleggel  260,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Iskola  71500-02 cím bevételi – működési saját 194,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 366,0 

e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel  560,0 e Ft-tal megemeli az intézményi 

étkeztetés áremelése címén. 

 

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

71500-04 cím bevételi – működési saját  35,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 234,0 e Ft – 

és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel  269,0 e Ft-tal megemeli az intézményi 

étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  71500-05 cím bevételi – működési saját   212,0  

e Ft, felügyeleti szervi támogatás 406,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel  

618,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Iskola  71500-03 cím bevételi – működési saját 172,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás  553,0 

e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel  725,0 e Ft-tal megemeli az intézményi 

étkeztetés áremelése címén. 

 

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

zenei Általános és Sportiskola  71500-06 cím bevételi – működési saját  211,0 e Ft, 

felügyeleti szervi támogatás 349,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel  560,0 

e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén. 

 

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

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

– működési saját 22,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 83,0 e Ft – és kiadási – dologi – 

előirányzatát céljelleggel  105,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén. 

 

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

Általános Iskola  71500-01 cím bevételi – működési saját 36,0 e Ft, felügyeleti szervi 

támogatás 143,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel  179,0 e Ft-tal 

megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén. 

 

(23) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola  71500 cím bevételi – működési 

saját  57,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás  280,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 

céljelleggel 337,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén. 

 

10. § 

 

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

társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatásokon belül a rendelkezésre tartás szociális 

támogatás előirányzatát 4.640,0 e Ft-tal csökkenti közfoglalkoztatás lebonyolítási költség 

címén. 
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(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal  kiadás 11302 cím 

dologi előirányzatát 4.640,0 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási 

Szolgálat Kht. 2009. évi díjazásának megemelése címén. 

 

11. § 

 

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

működési céltartalékon belül a dr. Kocsis Máté alpolgármester saját kerete előirányzatát 35,0 

e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Gerzson Pál festőművész tiszteletére állítandó 

emléktábla költségeihez támogatás címén. 

 

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

előirányzatát 36,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Gerzson Pál festőművész 

tiszteletére állítandó emléktábla költségeihez támogatás címén. 

 

12. § 

 

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

belül az általános működési tartalék előirányzatát 1.987,2 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 Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének – 

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

kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.987,2 e Ft-tal megemeli az iskolabusz  

2009/2010. tanév szeptember 01.-december 31.-ig felmerülő költsége címén. 

 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú előre 

vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. tanévre 3.941,0 e Ft-tal kiegészíti a Vajda Péter Ének 

– Zenei Általános és Sportiskola 2009/2010.tanévben iskolabusz igénybevételének 

finanszírozásával. 

  

13. § 

 

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

városfejlesztési és egyéb feladatok céltartalék előirányzatát 15.600,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11103 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

gazdasági társasággal kötendő kommunikációs szolgáltatási díj címén. 

 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú előre 

vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évre 15.600,0 e Ft-tal kiegészíti kommunikációs 

szolgáltatási díj címén. 

 

14. § 

 

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

belül az általános működési tartalék előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11605 cím  dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 
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önkormányzati projektek finanszírozási  struktúrájának felülvizsgálata céljából az L-SZZS 

Pénzügyi Tanácsadó Kft. díjazása címén. 

 

15. § 

 

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

belül a Szociális Bizottság hatáskörében lévő Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és 

szociális segély előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti,  és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Őszirózsa 

Gondozó Szolgálat támogatása címén. 

 

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

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

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

segélyezése címén. 

 

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

belül az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörében lévő Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat 

továbbképzési és szociális segély előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

két fő közalkalmazott szociális segélyezése címén. 

 

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

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

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

 

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

iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – 

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

 

16.§ 

 

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

belül dr. Dénes Margit alpolgármester saját kerete előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 címen belül az alpolgármester asszony saját keretén belül a 

működés támogatásértékű kiadási előirányzatot 300,0 e Ft-tal megemeli az ÁNTSZ Közép-

magyarországi Intézet 2009. évi egészségnevelési programok támogatása címén. 

 

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

belül dr. Kocsis Máté alpolgármester saját keret előirányzatát 3.402,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím az alpolgármester saját keretén belül a személyi juttatás 

előirányzatát 2.700,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 702,0 e Ft-tal 

megemeli  2009. március 02.-től vagyongazdálkodással kapcsolatos tanácsadói díjazás címén. 

 

17. § 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 1.772,8   

e Ft-tal megemeli belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátásának támogatása címén. 
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(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11601-02 cím 

felújítási előirányzatán belül az útfelújítás előirányzatát 1.772,8 e Ft-tal megemeli                            

– Törökbecse utca, Tisztes utca, Ciprus  utca közötti szakaszon – az (1) bekezdésben foglalt 

központosított állami támogatás felhasználása címén. 

 

 

18. § 

 

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

belül a felügyeleti szervi támogatás központosított állami támogatás előirányzatát és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 805,0 

e Ft-tal megemeli a prémiumévek programmal kapcsolatos költségekhez állami támogatás 

megtérülése címén. 

 

(2) 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 kiadási 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 228,0 

e Ft-tal megemeli helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletköltségek támogatása, 

megtérülése címén.  

 

(3) 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 20.474,0 e Ft-tal 

megemeli az Új Tudás – Műveltség programon belül az integrációs nevelésben résztvevő 

pedagógusok kiegészítő illetménye címén. 

 

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

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 3.417,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

1.093,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 4.510,0 e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben 

résztvevő pedagógusok kiegészítő illetmény központosított állami támogatása (8 hóra) címén. 

 

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

71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás  1.768,0 

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 566,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.334,0 e Ft-tal 

megemeli az integrációs nevelésben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetmény 

központosított állami támogatása (8 hóra) 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 – személyi juttatás  1.211,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  388,0 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel 1.599,0 e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben résztvevő 

pedagógusok kiegészítő illetmény központosított állami támogatása (8 hóra) címén. 

 

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

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

2.748,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  880,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.628,0      

e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetmény 

központosított állami támogatása (8 hóra) címén. 

 



14 

(8) 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  4.317,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  1.381,0 

e Ft – előirányzatát céljelleggel 5.698,0 e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben résztvevő 

pedagógusok kiegészítő illetmény központosított állami támogatása (8 hóra) címén. 

 

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

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

1.118,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  358,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.476,0       

e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetmény 

központosított állami támogatása (8 hóra) címén. 

 

(10) 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  931,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 298,0 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel 1.229,0 e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben résztvevő 

pedagógusok kiegészítő illetmény központosított állami támogatása (8 hóra) címén. 

 

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

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 11.379,6 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató 

és integrációs felkészítés támogatása címén. 

 

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

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 697,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

223,2 e Ft, dologi 1.380,9 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.301,5 e Ft-tal megemeli képesség 

kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása címén. 

 

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

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

460,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  147,3 e Ft, dologi 911,4 e Ft  – előirányzatát 

céljelleggel 1.519,0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés 

támogatása címén. 

 

(14) 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  111,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 35,6 e Ft, dologi 220,0   

e Ft – előirányzatát céljelleggel  366,7 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és 

integrációs felkészítés támogatása címén. 

 

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

71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás  59,3      

e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,0 e Ft, dologi 117,5 e Ft – előirányzatát céljelleggel 

195,8 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása címén. 

 

(16) 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  376,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  120,5 e Ft, dologi 745,7 

e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.242,8 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és 

integrációs felkészítés támogatása címén. 
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(17) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános 

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

774,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  247,7 e Ft, dologi 1.532,8 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 2.554,7 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés 

támogatása címén. 

 

(18) 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  969,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok  310,2      

e Ft, dologi 1.919,5 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.199,1 e Ft-tal megemeli képesség 

kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 51.071,0 

e Ft-tal megemeli a 2009. január – február havi kereset kiegészítés címén. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 42.100,0 e Ft-tal megemeli az intézmények 2009. 

január – február havi kereset kiegészítése címén. 

 

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

11702 cím személyi juttatás és járulékainak előirányzatát céljelleggel 8.971,0 e Ft-tal 

megemeli az 7. számú mellékletben részletezettek alapján a 2009. január – február havi 

kereset kiegészítés címén. 

 

(22) A képviselő-testület az intézmények bevételi és kiadási előirányzatait céljelleggel 

42.100,0 e Ft-tal megemeli az  7. számú mellékletben részletezettek alapján a 2009. január – 

február havi kereset kiegészítés címén. 

 

19. § 

 

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

juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatáson belül a megbízási díjak előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli megbízási szerződések költségvetési fedezete címén. 

 

20. § 

 

(1) A képviselő-testület a 7/2009.(II.27.) számú rendelet 6. számú mellékletében szereplő 

működési céltartalékon belül a tisztségviselők saját keret módosítási hatáskör megnevezése az 

alábbi szövegre módosul: 

 - A tisztségviselő utólagos beszámolási kötelezettséggel módosíthatja az előirányzatot.  Az  

   utólagos beszámolási kötelezettség a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól  

   szóló rendelet módosításának keretében történik. 

 

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

belül az általános működési tartalék előirányzatából 15.000 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen 

cím működési céltartalékára központosított, állami támogatások 

lemondásának,elszámolásának költségvetési fedezete címén. 
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21. § 

 

(1) A képviselő-testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím kiadási személyi 

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

járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

8/2009.(03.01.) számú határozata alapján. 

 

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

belül a települési kisebbségi önkormányzatok központosított általános működési  állami 

támogatása működési céltartalék  előirányzatát 5.136,0 e Ft-tal, a működési általános tartalék 

előirányzatát 0,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzatok 

támogatása címén.  

 

(3) A képviselő-testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi 

önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén a Kisebbségi 

Önkormányzat 4/2009. (II.23.) számú határozata alapján. 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi 470,7 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 

100,0 e Ft – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok (2) 

bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi Önkormányzat 2/2009. (II.11.) 

számú határozata alapján. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a 

kisebbségi önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi 

Önkormányzat 2/2009. (II.05.) számú határozata alapján. 

 

(6) A képviselő-testület az Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi 

önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi 

Önkormányzat  2/2009. (II.06.) számú határozata alapján. 

 

(7) A képviselő-testület az Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi 

önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi 

Önkormányzat 21/2009. (II.05.) számú határozata alapján. 

 

(8) A képviselő-testület az Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi                         

– felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a 

kisebbségi önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi 

Önkormányzat  5/2009. (II.16.) számú határozata alapján. 

 

(9) A képviselő-testület az Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím bevételi – felügyeleti 

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 375,0 e Ft,munkáltatót terhelő járulékok  

195,7 e Ft – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok (2) 
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bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi Önkormányzat 2/2009. (II.09.) 

számú határozata alapján. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi 370,7 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 

200,0 e Ft – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok (2) 

bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi Önkormányzat 5/2009. (II.09.) 

számú határozata alapján. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi 470,7 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 

100,0 e Ft– előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok (2) 

bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi Önkormányzat 4/2009. (II.11.) 

számú határozata alapján. 

 

22. § 

 

A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat  20400 cím kiadás személyi juttatás 

előirányzatát 24,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 

24/2009.(III.19.) számú határozata alapján. 

 

23. § 

 

(1) Az 1. - 22.§ - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzata 18.486.710,0 e Ft-ról 20.991.157,4 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, 

ezen belül az ügyosztályok, irodák, csoportok és intézmények költségvetési előirányzatait a 

jelen rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. 

 

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

 

 

Budapest, 2009. április 24. 

 

 

 

 

Dr. Xantus Judit       Csécsei Béla 

       jegyző        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


