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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2009. szeptember 4. 

 

          dr. Xantus Judit 

                jegyző 

 

 

 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

 

32/2009. (IX.04.) számú önkormányzati rendelete 

 

 

a Józsefvárosi Önkormányzat 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 többször módosított önkormányzati 

rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) módosítva a következő rendeletet alkotja meg: 

 

1.§  

 

A képviselő-testület az Önkormányzat a többször módosított 7/2009.(II.27.) számú rendelet 1. 

számú címrend mellékletében a 11205 címen szereplő Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 

elnevezést 2009. június 17-től Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft. elnevezésre módosítja. 

 

2.§ 

 

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

oktatási-nevelési intézmények pótlékváltozás többletköltség fedezete működési 

céltartalék előirányzatát 3.125 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 

cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

intézményi karbantartások címén. 

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

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

kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 625 e Ft-tal megemeli kazánház javítása 

címén. 

                                                 
 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 25/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018. 

OKTÓBER 12-TŐL 



 
 - 2 - 

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

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

előirányzatát céljelleggel 2.500 e Ft-tal megemeli ereszcsatorna és alagsori víznyomó 

vezeték javítása címén. 

 

3.§ 

 

(1) A képviselő-testület a többször módosított 7/2009.(II.27.) számú rendelet 17. számú 

zárolt előirányzatok mellékletében Európa Belvárosa projekt zárolt előirányzatából 

6.250 e Ft-ot (11605 cím) a zárolás alól felold a Horánszky utca közterület 

rekonstrukció tervezése címén. 

(2) A képviselő-testület a többször módosított 7/2009.(II.27.) számú rendelet 17. számú 

zárolt előirányzatok mellékletében Városfejlesztés, rehabilitációk projekt zárolt 

előirányzatából 3.750 e Ft-ot (11605 cím) a zárolás alól felold a Tavaszmező utca 

közterület rekonstrukció tervezése címén. 

 

4.§. 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11601-02 

cím felújítási előirányzatán belül a lakóházak felújítása bonyolítási díjjal együtt 

előirányzatát 55.200 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím dologi 

előirányzatát 55.200 e Ft-tal megemeli - Kisstáció u. 11.számú épület 2.000 e Ft, 

Karácsony Sándor u. 1. számú épület 6.600 e Ft, Koszorú u. 26. számú épület 9.300 e 

Ft, Kőris u. 4./b. számú épület 12.000 e Ft, Magdolna u. 24.számú épület 25.300 e Ft – 

épületek bontása címén. 

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

cím felújítási előirányzatán belül a lakóházak felújítása előirányzatát 27.300 e Ft-tal 

csökkenti bontásra kerülő lakóházak lakóinak kihelyezése címén. 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11601-02 

cím felújítási előirányzatán belül az intézményi és lakóház életveszély elhárítás, 

gázvezetékcsere előirányzatát 10.800 e Ft-tal csökkenti bontásra kerülő lakóházak 

lakóinak kihelyezése címén.  

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11501 cím 

felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 38.100 e Ft-tal megemeli – Koszorú u. 

26. számú épület 15.000 e Ft, Magdolna u. 24. számú épület 23.100 e Ft – bontásra 

kerülő lakóépületek lakóinak kihelyezése pénzbeli megváltása címén.  

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11601-02 

cím felújítási előirányzatán belül a lakóházak felújításának címjegyzékét a Magdolna 

u. 12. épületszerkezet, főlépcső felújítás tervezéssel 1.500 e Ft-ban, a MÁV Telep 

gépészeti tervezés 1.000 e Ft-ban módosítja. 

 

5.§. 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11502 cím bevételi 

felhalmozás előirányzatát 283.000 e Ft-tal megemeli üzletrész értékesítés címén. 

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

kiadás felhalmozás előirányzatát 283.000 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Pályaudvar 

ingatlan együttes megvásárlása címén és egyben zárolja, és ezzel kiegészíti a többször 

módosított 7/2009.(II.27.) számú rendelet 17. számú zárolt előirányzatok mellékletét. 
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(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11502 cím kiadási 

dologi előirányzatát 160 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Pályaudvar 

Ingatlanfejlesztési Kft. kialakítására kerülő 16%-os üzletrész vásárlása címén. 

 

6.§ 

 

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

működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 8.664,3 e 

Ft-tal, a gazdasági válság, megszorító intézkedések miatti többletköltség céltartalék 

előirányzatát 1.437,1 e Ft-tal csökkenti. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11803 cím 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 10.101,4 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi 

Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009. július 1-től 

történő feladatbővülések - zöldterületek fűkaszálása, parlagfű-mentesítés, 

járdatakarítás a Tisztviselő-telep, Kerepesi út, Asztalos Sándor utca, Százados utca 

által határolt terülten, szeméttárolók ürítése, szemétgyűjtés, valamint házhoz menő 

szelektívhulladék gyűjtés személyzetének biztosításához - éves támogatásának 

emelése címén.  

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

cím intézményi dologi működési céltartalék előirányzatát 8.250 e Ft-tal csökkenti az 

1. számú mellékletben részletezettek alapján. 

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

cím dologi előirányzatát 8.250 e Ft-tal megemeli 2009. július 1-től intézményi 

karbantartások bonyolításának átalánydíja címén. 

(5) A képviselő-testület a többször módosított 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú 

több éves kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti a (2) és a (4) bekezdésben 

foglalt tartós kötelezettségvállalással. 

 

7.§ 

 

A képviselő-testület a többször módosított 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú több éves 

kötelezettségvállalás mellékletét 2010. évre vonatkozóan kiegészíti 2.500 e Ft-tal a 

2009/2010. tanév erőszakmentes iskolai program címén. 

 

8.§ 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központi állami támogatás előirányzatát 5.439 e 

Ft-tal megemeli a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 

támogatása címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.442 e Ft-tal megemeli a Családsegítő 

Szolgálat a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása 

címén. 

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

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 2.997 e Ft-tal megemeli a 

gyermekszegénység elleni program keretében 54 napra 150 fő gyermek nyári 

étkeztetés támogatása címén. 
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(4) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó 

Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási 

dologi előirányzatát céljelleggel 2.442 e Ft-tal megemeli a gyermekszegénység elleni 

program keretében 44 napra 150 fő gyermek nyári étkeztetés támogatása címén. 

 

9.§ 

 

A képviselő-testület a többször módosított 7/2009. (II.27.) számú rendelet 17. számú zárolt 

kiadási előirányzatok mellékletében szereplő Polgármesteri Hivatal túlóra, célfeladatok és 

járulékok 22.443 e Ft zárolt előirányzatát a zárolás alól feloldja. 

 

10.§. 

 

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

belül a városfejlesztési és egyéb feladatok működési céltartalék előirányzatát 1.000 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát 1.000 e Ft-tal 

megemeli 2010-2020. éves időszakra vonatkozó városmarketing és turisztikai koncepció 

készítés díjazása címén. 

 

11.§. 

 

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

felújítási előirányzaton belül az önkormányzati tulajdonú épületek felújítása alapítás céljából 

tervezett 50.000 e Ft előirányzatának címesítését a következők szerint fogadja el. 

 

 - Futó utca 27.                                 14.126 e Ft 

 - József u. 41.                                   19.440 e Ft 

 - Tömő u. 5.                                     12.632 e Ft 

 - egyéb cím nélküli                            3.802 e Ft.  

 

12.§ 

 

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

zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím támogatásértékű kiadás, ezen belül előző 

évi pénzmaradvány elvonás előirányzatát megemeli, valamint a felhalmozás, felújítási 

kiadási előirányzatát 73.500 e Ft-tal – konyhai öltöző kialakítása, konyha átalakítása 

35.000 e Ft, sportudvar kialakítása 38.500 e Ft – csökkenti elvonás címén.  

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

Általános Iskola 71500-03 cím támogatásértékű kiadás, ezen belül előző évi 

pénzmaradvány elvonás előirányzatát megemeli, valamint a felhalmozási, felújítási 

kiadási előirányzatát 56.000 e Ft-tal csökkenti elvonás címén. 

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

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím 

támogatásértékű kiadás, ezen belül előző évi pénzmaradvány elvonás előirányzatát 

megemeli, valamint a felhalmozási, felújítási kiadási előirányzatát 24.000 e Ft-tal 

csökkenti elvonás címén. 

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

ezen belül támogatásértékű intézményi előző évi pénzmaradvány elvonás, és a kiadási 

11601-02 cím felhalmozási, felújítási előirányzatát 153.500 e Ft-tal megemeli a Vajda 

Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola konyhai öltöző kialakítására, a konyha 



 
 - 5 - 

átalakítása 35.000 eFt, a sportudvar kialakítása 38.500 eFt, a Losonci Téri Általános 

Iskola sportudvarának kivitelezése 56.000 eFt, a Józsefvárosi Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Központ ás Általános Iskola sportudvarának 

kivitelezése 24.000 eFt címén. 

(5) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 

kiadási 11601-01 cím dologi ezen belül kéménykarbantartás előirányzatát 28.622,5 e 

Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felhalmozási felújítási 

előirányzatán belül Vajda Péter Ének-zene Tagozatos Általános és Sportiskola 

sportudvar kialakítása előirányzatát 20.375 e Ft-tal megemeli, a Vajda Péter Ének-

zene Tagozatos Általános és Sportiskola konyhai öltöző kialakítása, konyha 

átalakítása előirányzatát 6.282,5 e Ft-tal csökkenti, a Losonci Téri Általános Iskola 

sportudvar előirányzatát 13.780 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola sportudvarának 

kialakítása előirányzatát 750 e Ft-tal megemeli. 

 

13.§ 

 

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

cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás céltartalék előirányzatát 

270.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím felhalmozási 

előirányzatát 270.000 e Ft-tal megemeli mélyparkoló építés címén, és egyben az 

előirányzatot zárolja. 

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

cím felújítási, felhalmozási céltartalék előirányzatán belül az intézményi felújítások 

előirányzatából 300.000 e Ft-ot töröl. 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11601-02 

címen a felhalmozási támogatásértékű bevétel előirányzatát 150.000 e Ft-tal a 

KEOP5. energetikai rekonstrukciós pályázati pénzeszköz törlése címén. 

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

cím felújítási, felhalmozási céltartalékon belül az intézményi felújítások, beruházások 

céltartalékon belül a KEOP5. energetikai rekonstrukciós pályázat előirányzatából 

200.000 e Ft-ot töröl. 

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

felhalmozási előirányzatán belül az Európa Belvárosa Projekt előirányzatából 

677.400 e Ft-ot töröl. 

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

felújítási előirányzatán belül a városfejlesztés, rehabilitációk előirányzatából 522.600 

e Ft-ot töröl. 

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11605 cím 

felhalmozási előirányzatán belül az Egészségügyi Központ építés ingatlanhasznosítás 

694.000 e Ft-os előirányzatát törli, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 címen belül az 

Auróra utca rendelő felújítási előirányzatából 423.000 e Ft-ot töröl, egyben zárolás 

alá helyezi. 

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11605 cím 

bevételi felhalmozási előirányzatát 200.000 e Ft-tal megemeli JSZSZK fejlesztéséhez 

ingatlan értékesítés címén. 

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

pénzügyi, finanszírozási műveletek hitel előirányzatát 1.479.000 e Ft-tal törli a 

projektek megvalósítási ütemének módosítása címén. 
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(10) A képviselő-testület az Önkormányzat 27/2009.(06.19.) számú költségvetéséről és 

végrehajtási rendelet módosításáról szóló rendelet 12.§. (13.) bekezdésében 

foglaltakat törli és ezzel egyidejűleg a többször módosított 7/2009.(II.27.) számú 

rendelet 18. számú több éves kötelezettségvállalás, előre vállalt kötelezettségek 

mellékletét 2010. évre - Práter u. iskolaépület felújítása 370.000 e Ft, intézmények 

felújítása 300.000 e Ft, KEOP5 energetikai rekonstrukciós pályázattal megvalósuló 

intézményi felújítások 50.000 e Ft, Európa Belvárosa projekt 733.000 e Ft, 

városfejlesztés, rehabilitációk 1.300.000 e Ft, Corvin Sétány Program 1.597.270 e Ft, 

Auróra utca szakrendelő felújítása 500.000 e Ft – kiegészíti. 

 

14.§ 

 

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

működési céltartalékon belül a városfejlesztési és egyéb feladatok előirányzatát 3.000 e Ft-tal 

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

megemeli az L-SZZS Pénzügyi Tanácsadó Kft.- vel 2009. augusztus 1-től 2009. december 

31.-ig történő szerződés keretében pénzügyi tanácsadói díj címén. 

 

15.§ 

 

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

felhalmozási előirányzatán belül a zlakó3 magántulajdonú lakások kivásárlása 

előirányzatát 6.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11604-01 cím 

felújítási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Dankó u. 7. szám épület 

homlokzati színezése címén. 

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

belül közterület-közműprogram felújítási előirányzatát 400 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a felújítási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Práter utcai 

szakiskola nyílászárójának cseréje címén. 

 

16.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(II.27.) számú 

rendelet 17. számú mellékletben a zárolt előirányzatok közül az Európa Belváros 

Program 11605 cím felhalmozási, felújítási zárolt előirányzatából 20.000 e Ft-ot a 

zárolás alól felold a Horánszky utca engedélyezi terv elkészítése céljából. 

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

dologi előirányzatán belül a RÉV8Zrt. díjazás előirányzatát 45.000 e Ft-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 címen belül az Európa Belvárosa Projekt dologi 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

17.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-01 cím 

dologi előirányzatán belül a rendkívüli karbantartás előirányzatát 10.000 e Ft-tal, 

fűtésszolgáltatás előirányzatát 5.000 e Ft-tal csökkenti a Magdolna Negyed Program 

II. ütem lakások felújítása karbantartása címén. 

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

dologi előirányzatán belül a közös ktg. előirányzatát 5.000 e Ft-tal, a vízóraszerelés és 

díjazás előirányzatát 2.000 e Ft-tal, a felújításra átadott pénzeszközön belül felújítási 
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alap képzés előirányzatát 3.000 e Ft-tal csökkenti a Magdolna Negyed Program II. 

ütem lakások felújítása karbantartása címén. 

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

felújítási előirányzatát 25.000 e Ft-tal megemeli a 2. számú mellékletben részletezett 

lakások felújítása, karbantartása címén.  

 

18.§ 

 

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

számú több éves és előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évre kiegészíti 25.000 e Ft-

tal társasházaknak nyújtandó vissza nem térítendő - Fővárosi Rehabilitációs Keret terhére 

társasházaknak kiírt pályázat sikeres részvétele esetében – támogatása címén. 

 

19.§ 

 

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

számú mellékletben a zárolt előirányzatok közül az Európa Belváros Program 11605 cím 

felhalmozási, felújítási zárolt előirányzatából 166.250 e Ft-ot a zárolás alól felold a Mária 

utcai közterület-rekonstrukciója címén. 

 

20.§ 

 

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

számú mellékletében a zárolt előirányzatok közül a 11205 cím működésre átadott pénzeszköz  

- Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása – 50.000 e 

Ft-os zárolt előirányzatát a zárolás alól feloldja. 

 

21.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11706-01 

cím felhalmozási előirányzatán belül a Városfejlesztési Önkormányzati Társulás 

alapítói törzstőke előirányzatát 14.145 e Ft-tal csökkenti és egyben előzetes 

kötelezettséget vállal 2010.évi visszapótlásra. 

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

Önkormányzati Társulás (gesztor önkormányzatként) 10000-03 cím dologi 

előirányzatát 1.000 e Ft-tal csökkenti és egyben kötelezettséget vállal a visszapótlásra. 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési 

Önkormányzati Társulás 10000-03cím kiadás támogatásértékű működési kiadás  - 

intézményi pénzmaradvány elvonás – és a 11108 cím támogatásértékű működési 

bevétel - intézményi pénzmaradvány elvonás - előirányzatát 1.000 e Ft-tal megemeli. 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11803 cím 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 15.145 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi 

Közbiztonságáért és Közbiztonságáért Nonprofit Kft. térfigyelő kamerarendszer 

feladatbővülés támogatása címén, mely egyben tartós kötelezettség. 

 

22.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11706-01 cím 

felhalmozási előirányzatán belül a Városfejlesztési Önkormányzati Társulás alapítói 
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törzstőke előirányzatát 1.900 e Ft-tal csökkenti és egyben előzetes kötelezettséget 

vállal 2010. évi visszapótlásra. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-01 cím   

dologi előirányzatát 400 e Ft-tal megemeli a JVK lakbérhátralék értékesítés díjazása 

címén. 

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

dologi előirányzatát 1.500 e Ft-tal megemeli helyiségbérleti díj hátralék értékesítés 

díjazása címén.  

 

23.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(II.27.) számú 

rendelet 1. számú melléklet költségvetés címrendjében a 71500-01 cím alatt a Lakatos 

Menyhért Általános Iskola és Gimnázium elnevezést 2009. augusztus 1-től Lakatos 

Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ elnevezésre módosítja. 

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

rendelet 15. számú engedélyezett álláshelyek mellékletében  

- a Tolnai Lajos u. 7-9. Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett álláshelyén 

belül 2009. szeptember 1-től a pedagógus álláshelyét 2 fővel, a technikai 

álláshelyét 1 fővel csökkenti, 

- a Práter Általános Iskola engedélyezett álláshelyén belül 2009. szeptember 1-

től a pedagógus álláshelyet 2 fővel csökkenti, 

- a Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

engedélyezett álláshelyén belül 2009. szeptember 1-től a pedagógus 

álláshelyét 3 fővel csökkenti, 

- a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola engedélyezett létszámán 

belül 2009. szeptember 1-től a pedagógus álláshelyét 2 fővel megemeli, 

- a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Művelődési Központ engedélyezett 

álláshelyén belül 2009. augusztus 1-től a pedagógus álláshelyet 2 fővel 

csökkenti és 2 fő közművelődési álláshelyet állapít meg. 

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

felügyeletei szervi támogatás előirányzatát 3.826 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül oktatási 

ágazat álláshely változásainak többlet költségei elnevezéssel a működési céltartalék 

előirányzatát megemeli. 

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

Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.300 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül bérek előirányzatát 

926 e Ft-tal, a juttatások előirányzatát 66 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 

előirányzatát 308 e Ft-tal csökkenti 2009. szeptember 1-től 2 fő pedagógus álláshely 

csökkenés éves megtakarítása 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 előirányzatát 1.973 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadás személyi juttatáson belül a bérek előirányzatát 1.406 e Ft-tal, a juttatások 

előirányzatát 99 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 468 e Ft-tal 

csökkenti 2009. szeptember 1-től 3 fő pedagógus álláshely csökkenés éves 

megtakarítása címén. 

(6) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Napközi 

Otthonos Óvoda Tolnai Lajos u. 7-9. szám 60100-03 cím bevételi felügyeleti szervi 
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támogatás előirányzatát 1.808 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

személyi juttatáson belül a bérek előirányzatát 1171 e Ft-tal, juttatások előirányzatát 

180 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 457 e Ft-tal csökkenti 2009. 

szeptember 1-tő 2 fő pedagógus és 1 fő technikai álláshely csökkenés éves 

megtakarítása címén. 

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

Zenei és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 

1.255 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a bér 

előirányzatát 926 e Ft-tal, juttatások előirányzatát 72 e Ft-tal, munkaadót terhelő 

járulékok előirányzatát 257 e Ft-tal megemeli 2009. szeptember 1-től 2 fő pedagógus 

álláshely növekedés költségei címén. 

 

24.§ 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(II.27.) számú rendelet 15. 

számú engedélyezett létszám mellékletben a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat 

engedélyezett létszámát 2009. augusztus 1-től 24 hónap időtartalomra 3 fővel megemeli az 

OFA 2008-8222 kódszámú pályázat megvalósítása címén. 

 

25.§ 

 

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

társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül a temetési segély 

előirányzatát 450 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím 

felügyeletei szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

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

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

dologi előirányzatát 150 e Ft-tal céljelleggel megemeli lakossági életkörülmények 

javítása érdekében csótány-rovarirtás, fertőtlenítés és egyéb hasonló jellegű feladatok 

címén. 

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

Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási 

dologi előirányzatát 150 e Ft-tal céljelleggel megemeli lakossági életkörülmények 

javítása érdekében csótány-rovarirtás, fertőtlenítés és egyéb hasonló jellegű feladatok 

címén. 

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

Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona 40100-04 cím bevételi 

felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 150 e Ft-tal céljelleggel 

megemeli lakossági életkörülmények javítása érdekében csótány-rovarirtás, 

fertőtlenítés és egyéb hasonló jellegű feladatok címén. 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/209.(II.27.) számú 

rendelet 18. számú több éves kötelezettségvállalás, előre vállalt kötelezettség 

mellékletét kiegészíti 2010. évre 2.000 e Ft-tal megemeli lakossági életkörülmények 

javítása érdekében csótány-rovarirtás, fertőtlenítés és egyéb hasonló jellegű feladatok 

címén. 

 

26.§ 

 

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

felújítási előirányzatán belül az intézményi-lakóház életveszély elhárítás, gázhálózat 
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csere előirányzatát 650 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

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

felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 650 e Ft-tal céljelleggel 

megemeli a Kőris u. 35. telekhatárt elválasztó kerítésomlás miatt kerítés bontás és 

helyreállítás címén.  

 

      27.§. 

 

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

működési céltartalékon belül a szociális ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat 

továbbképzés és szociális támogatás előirányzatát 20 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli. 

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

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

személyi juttatás előirányzatát 20 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott temetési 

segélyezése címén. 

 

28. §. 

 

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

informatika dologi előirányzatát 250 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

felhalmozási előirányzatot ugyan ezen összeggel megemeli egy notebook 

ügyosztályvezetői használatra történő vásárlása címén. 

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

dologi kiadási előirányzatát 1.500 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 64 bites architektúrájú 

szerver és háttértárak beszerzése címén. 

 

29. §. 

 

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

felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz és kiadás felújítás előirányzatát 1.000 e Ft-tal 

megemeli a Fővárosi Gázművek Zrt. önkormányzati intézményi épületek fűtés 

korszerűsítésével kapcsolatos munkálatok finanszírozása érdekében felajánlott adomány 

címén. 

 

      30. §. 

 

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

belül dr. Dénes Margit alpolgármester működési céltartalék előirányzatát 1.102 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatán belül dr. Dénes 

Margit alpolgármester saját keret előirányzatát 572,0 e Ft-tal megemeli szakértői tanácsadás, 

átvilágítás, tanulmányterv készíttetés díjázása, valamint a Semmelweis Ignác születésének 

191.évfordulójának megünneplésére ünnepi műsor és fogadás címén, valamint a működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 530,0 e Ft-tal megemeli „ne légy rabja” rendezvény 

támogatása címén. 



 
 - 11 - 

31. §. 

 

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

előirányzatát 346 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli 1 db mobiltelefon (130 e Ft) és 2 db háromrészes nyitható paraván  

(216 e Ft) beszerzése címén. 

 

32. §. 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát, 

valamint a kiadási 11302 cím dologi előirányzatát 13.486,4 e Ft-tal megemeli közcélú 

foglalkoztatás támogatása címén. 

 

33. §. 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát, 

valamint a kiadás 12105 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 100 e 

Ft-tal megemeli óvodáztatási támogatás címén. 

 

34. §. 

 

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

felhalmozási előirányzatát 10.250 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli bérleti 

jogviszony megváltása címén (Leonardo u. 40. fsz.3. 5.500 e Ft, Leonardo u. 40.I/12. 4.750 e 

Ft). 

 

35. §.  

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami hozzájárulás előirányzatát és ezzel 

egyidejűleg a 11107-01 cím működési céltartalékon belül a normatív állami támogatások 

lemondása céltartalék előirányzatát 20 e Ft-tal törli. 

 

36. §. 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 

6.795 e Ft-tal megemeli osztályfőnöki pótlék (10 hóra) és gyógypedagógiai pótlék (11 

hóra) állami támogatása címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.491 e Ft-tal megemeli a közoktatási 

intézmények osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék emelése címén. 

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

működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 

5.304 e Ft-tal megemeli a saját forrásból biztosított (1) bekezdésben foglalt 

pótlékemelés 8 hónapra történő visszatérülése címén. 
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(4) A képviselő-testület a közoktatási intézmények bevételi felügyeleti szervi támogatás 

és kiadási előirányzatát céljelleggel 1.491 e Ft-tal megemeli az 1-2. számú melléklet 

4-6 oszlopában részletezett összegekkel osztályfőnöki és gyógypedagógiai 

pótlékemelés címén. 

 

37. §. 

 

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

működési általános és céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék 

előirányzatát 989,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 felügyeletei 

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 bevételi - felügyeleti szervi támogatás - és kiadás a - 

személyi juttatás 755 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 234,5 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 989,5 e Ft-tal megemeli jubileumi jutalom kifizetése címén. 

 

38. §. 

 

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

juttatás előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 3.462 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a megbízási díj előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli üres álláshely 

megbízás keretében történő feladatellátás díjazása címén. 

 

39. §. 

 

A képviselő-testület a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 

27/2009.(06.19.) számú módosítási rendelet 2:§ (6) bekezdésében az „SZDSZ frakciókeret” 

szövegrészt MSZP frakciókeret szövegrészre módosítja.  

 

40. §. 

 

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

működési támogatásértékű bevétel és kiadás társadalom szociálpolitikai és egyéb 

juttatás előirányzatát 4.881,3 e Ft-tal megemeli otthonteremtési (3.925,8 e Ft), 

gyermektartási díj ( 955,5 e Ft ) címén. 

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

működési támogatásértékű bevétel és kiadási társadalom szociálpolitikai és egyéb 

juttatások előirányzatát 343,0 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása 

címén. 

 

41. §. 

 

(1) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás minimális 

taneszköz beszerzés céljellegű előirányzaton belül a dologi előirányzatról 480,0 e Ft-

ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra nagyértékű ügyviteli, számítástechnikai 

eszközök beszerzése címén.  

(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás képesség-

kibontakoztató céljellegű előirányzaton belül a munkaadót terhelő járulékok 
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előirányzatáról 269,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás előirányzatán belül a 

megbízási díj előirányzatára. 

(3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás képesség-

kibontakoztató céljellegű előirányzaton belül a dologi előirányzatról 966,0 e Ft-ot 

átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra nagyértékű gépek beszerzése címén. 

 

42. §. 

 

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

működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 2.500 e Ft-tal megemeli 

kényszerbérlet megszüntetés támogatása címén. 

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

pénzügyi, finanszírozási műveletek hitel előirányzatát 2.500 e Ft-tal törli. 

 

43. §. 

 

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

Általános Iskola és Gimnázium - új néven Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános 

Művelődési Központ – 71500-01 cím kiadás dologi előirányzatát 185 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

központi számítógép szervercsere címén. 

 

44. §. 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.200 e Ft-tal 

megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola pályázaton elnyert 

pénzeszköz 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 támogatásértékű 

bevétel és kiadás dologi előirányzatát 1.200 e Ft-tal megemeli sporteszközre nyert 

pénzeszköz felhasználása címén. 

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

zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadás dologi előirányzatán belül a 

céljellegű minimális taneszköz beszerzés előirányzatát 573,5 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

nagyértékű minimális taneszköz beszerzése - számítógép, ügyviteli, egyéb gépek 

berendezések - címén. 

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

zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadás képesség-kibontakoztató 

céljellegű előirányzatain belül a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 173,0 e Ft-

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási 

díj előirányzatát megemeli.  

 

45. §. 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás és a kiadás 11107-01 

címen belül az állami normatíva lemondása céltartalék előirányzatát 18.316,8 e Ft-tal 

megemeli a július havi mutatószámok felülvizsgálata során igényelt támogatások 

címén. 
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(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím 

felügyeletei szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás előirányzatát, 

valamint a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 178,0 e Ft-tal 

megemeli tanulók tankönyvtámogatás állami normatíva igénylése címén. 

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

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

ellátottak pénzbeli juttatása - előirányzatát céljelleggel 2,0 e Ft-tal csökkenti tanulók 

tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása címén. 

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

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

ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát céljelleggel 278,0 e Ft-tal megemeli 

tanulók tankönyvtámogatás állami normatíva igénylése címén. 

(5) A képviselőé-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi - 

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása - előirányzatát 

céljelleggel 25,0 e Ft-tal csökkenti tanulók tankönyvtámogatás állami normatíva 

lemondása címén. 

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

Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak 

pénzbeli juttatása – előirányzatát céljelleggel 168,0 e Ft-tal csökkenti tanulók 

tankönyvtámogatás állami támogatás lemondása címén. 

(7) 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 – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 

céljelleggel 34,0 e Ft-tal csökkenti tanulók tankönyvtámogatás állami normatíva 

lemondása 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 kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát céljelleggel 3,0 e Ft-tal 

csökkenti tanulók tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása címén. 

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

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím 

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

előirányzatát céljelleggel 132,0 e Ft-tal megemeli tanulók tankönyvtámogatás állami 

normatíva igénylése címén. 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami normatív támogatás 

előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeletei szervi támogatás 

előirányzatát 5,8 e Ft-tal megemeli kötött felhasználású normatív állami támogatás 

igénylése címén. 

(11) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Katica Óvoda-

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

juttatás - előirányzatát céljelleggel 9,4 e Ft-tal megemeli szociális szakvizsga normatív 

állami támogatása címén. 

(12) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához kapcsolódó Losonci Téri 

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

személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 3,9 e Ft-tal megemeli pedagógus 

szakvizsga normatív állami támogatása címén. 

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

Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi 
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előirányzatát céljelleggel 0,3 e Ft-tal csökkenti diáksport állami normatíva lemondása 

címén. 

(14) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához kapcsolódó Losonci Téri 

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

előirányzatát céljelleggel 0,3 e Ft-tal csökkenti diáksport állami normatíva lemondása 

címén. 

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

szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 3,6 e Ft-tal csökkenti 

diáksport állami normatíva lemondása címén. 

(16) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához kapcsolódó Práter 

Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi 

előirányzatát céljelleggel 2,6 e Ft-tal csökkenti diáksport állami normatíva lemondása 

címén. 

(17) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához kapcsolódó Molnár Ferenc 

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

felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 4,8 e Ft-tal 

csökkenti diáksport állami normatíva lemondása címén. 

(18) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához kapcsolódó Vajda Péter 

Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi 

támogatás és kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 2,4 e Ft-tal megemeli diáksport 

állami normatíva igénylése címén. 

(19) 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 1,7 e 

Ft-tal megemeli diáksport állami normatíva igénylése címén. 

(20) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 81,8 e Ft-tal 

törli az oktatási intézmények étkeztetés állami normatíva lemondása miatti saját 

bevétel kiesése címén. 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás előirányzatát 

1.640,0 e Ft-tal törli oktatási intézmények étkeztetés állami normatíva lemondása 

címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 570,1 e Ft-tal a 11107-01 címen belül az 

állami normatíva lemondás céltartalék előirányzatából 1.069,9 e Ft-ot töröl oktatási 

intézmények étkeztetés állami normatíva lemondása címén. 

(23) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi, ezen belül a vásárolt 

élelmezés céljellegű előirányzatát 103,9 e Ft-tal megemeli étkeztetés állami normatíva 

igénylése címén. 

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

Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – működési saját 146,8 e Ft, felügyeleti szervi 

támogatás 325,7 e Ft- és kiadási – dologi, ezen belül a céljellegű vásárolt élelmezés 

előirányzatát 472,5 e Ft-tal csökkenti étkeztetés állami normatíva lemondása címén. 

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

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

ezen belül a céljellegű vásárolt élelmezés előirányzatát 1.036,0 e Ft-tal megemeli 

étkeztetés állami normatíva igénylése címén. 

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

Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi, ezen belül 
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a céljellegű vásárolt élelmezés előirányzatát 555,0 e Ft-tal csökkenti étkeztetés állami 

normatíva lemondása címén. 

(27) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartózó Vajda Péter Ének-

zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és 

kiadási dologi, ezen belül a céljellegű vásárolt élelmezés előirányzatát 1.184,3 e Ft-tal 

csökkenti étkeztetés állami normatíva lemondása címén. 

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

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím 

bevételi – működési saját 65,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 355,0 e Ft – és 

kiadási dologi, ezen belül a céljellegű vásárolt élelmezés előirányzatát 420,0 e Ft-tal 

megemeli étkeztetés állami normatíva igénylése címén. 

 

46. §. 

 

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

támogatásértékű bevétel és kiadás felújítás előirányzatát 109.460,4 e Ft-tal megemeli a 

Fővárosi Önkormányzat támogatása címén. 

 

47. §. 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a képesség-kibontakoztató és integrációs oktatás 

központosított állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 123 e Ft-tal csökkenti támogatás lemondása 

címén. 

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

Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás 

céljellegű képesség-kibontakoztató oktatás személyi juttatás előirányzatát 23,0 e Ft-

tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 2,6 e Ft-tal, dologi kiadás előirányzatát 

97,4 e Ft-tal csökkenti támogatás lemondása címén. 

 

48. §.  

 

(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 4.433 

e Ft-tal megemeli alapfokú művészetoktatás támogatása címén. 

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

09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási dologi 

előirányzatát 351,0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 4.082,0 e Ft-tal céljelleggel 

összesen 4.433,0 e Ft-tal megemeli az alapfokú művészetoktatás központosított állami 

támogatása címén. 

 

49. §. 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül kötött felhasználású normatív állami támogatás és kiadási 

dologi előirányzatát 11.693,4 e Ft-tal megemeli önkormányzat által szervezett közcélú 

foglalkoztatás címén. 
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50. §. 

 

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

előirányzatát 51.501 e Ft-tal megemeli 2009. május-június havi kereset-kiegészítés 

központosított állami támogatása címén. 

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

személyi juttatás előirányzatát 6.757 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 

előirányzatát 2.161 e Ft-tal céljelleggel összesen 8.918 e Ft-tal megemeli a 2009. évi 

május-június havi kereset-kiegészítés címén. 

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

személyi juttatás előirányzatát 33 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 

11 e Ft-tal céljelleggel összesen 44 e Ft-tal megemeli a 2009. évi május-június havi 

kereset-kiegészítés címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 354 e Ft-tal megemeli a Roma Szolgálat és a 

Piac támogatása címén. 

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

bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási személyi juttatás 

előirányzatát 149 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 48 e Ft-tal 

céljelleggel összesen 197 e Ft-tal megemeli  a 2009. évi május-június havi kereset-

kiegészítés címén. 

(6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Piac 10000-02 cím bevételi 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 

119 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 38 e Ft-tal céljelleggel 

összesen 157 e Ft-tal megemeli a 2009. évi május-június havi kereset-kiegészítés 

címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 42.185 e Ft-tal megemeli az intézmények a 

2009. évi május-június havi kereset-kiegészítés címén. 

(8) A képviselő-testület az intézmények bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 

42.185 e Ft-tal és kiadási személyi juttatás előirányzatát 31.957 e Ft-tal, munkaadót 

terhelő járulékok előirányzatát 10.228 e Ft-tal céljelleggel összesen 42.185 e Ft-tal 

megemeli a 2009. évi május-június havi kereset-kiegészítés címén, intézményenkénti 

részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

51. §. 

 

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

címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.169,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli a Deák - Diák Általános Iskola támogatása címén. 

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

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

személyi juttatás 995,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 174,0 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 1.169,0 e Ft-tal megemeli alkalmazott munkavégzés alóli felmentési 

idejére jutó kifizetés címén. 

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

Általános Iskola 71500-02 cím kiadási személyi juttatás, ezen belül a megbízási díj 

előirányzatát 182,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a munkaadót terhelő 

járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 
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52. §.  

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 

276,0 e Ft-tal megemeli érettségi vizsgák bonyolításához támogatás előleg címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 276,0 e Ft-tal megemeli a Lakatos 

Menyhért Általános és Művelődési Központ támogatása címén. 

(3) A Képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért 

Általános és Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát 276,0 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 209,0 e Ft-tal, 

munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 67,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli 

érettségi vizsgák bonyolításához kapott központosított állami támogatás előlege 

címén. 

 

53. §. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatán belül a központosított állami támogatás 

előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felhalmozási előirányzatát 1.772,7 e 

Ft-tal megemeli belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása címén. 

 

54. §. 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12101 cím dologi 

előirányzatát 49 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás 

előirányzatát 42 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 7 e Ft-tal 

megemeli napidíj kifizetése címén. 

 

55. §. 

 

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

felügyeletei szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát és 

a kiadási társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 63.484,8 e Ft-tal 

megemeli a rendszeres szociális segélyezés állami támogatása címén. 

 

56. §. 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 262,0 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 

támogatásértékű bevétel 141,0 e Ft, működési saját 121,0 e Ft - és kiadási dologi 

előirányzatát 262,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz és saját bevételi 

többlet és annak felhasználása címén. 

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

– Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím gyógytestnevelés céljellegű 

előirányzaton belül dologi kiadási előirányzatát 170,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 
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egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

kosárlabda palánk beszerzése címén. 

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

– Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás képesség-

kibontakoztató céljellegű előirányzaton belül munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 

265,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás kiadási előirányzatot 

ugyan ezen összeggel megemeli.   

 

57. §. 

 

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

Kisebbségi Tanácsnoki saját keret működési céltartalék előirányzatát 976,0 e Ft-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 810,0 e Ft-tal, a 

munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 166,0 e Ft-tal megemeli kisebbségi tanácsnoki 

feladatokkal kapcsolatos szakértői díj címén.  

 

      58. §. 

 

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

előirányzatát 200 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott 

pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 

26/2009.(VI.25.) számú határozata alapján. 

 

59. §. 

 

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

megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pályázaton elnyert pénzeszköz 

bevételi többlete címén. 

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

működési támogatásértékű bevételi és kiadási dologi előirányzatát 240 e Ft-tal 

megemeli a kisebbségi önkormányzat 14/2009.(VI.26.) számú határozata alapján. 

 

      60. §. 

 

(1) Az 1- 59.§-ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzata 23.241.192,3 e Ft-ról 21.694.196,1 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri 

Hivatal, ezen belül az ügyosztályok, irodák, csoportok és az intézmények költségvetési 

előirányzatait a jelen rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A jelen rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2009. szeptember 4. 
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