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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2009. november 27. 

 

          dr. Xantus Judit 

                jegyző 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

40/2009.(XI.27.) sz. 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.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11703 cím 

dologi előirányzatán belül a légifotó 1.500 e Ft előirányzatát átcsoportosítja 

szolgáltatási díj előirányzatára a Kerületi Szabályozási Terv koncepciója tervezési 

szerződés díja címén. 

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

címen belül a kamatkiadás előirányzatát 1.500 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11703 cím dologi szolgáltatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

Kerületi Szabályozási Terv koncepciója tervezési szerződés díja címén. 

 

2.§. 

 

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

engedélyezett álláshelyek mellékletében a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola engedélyezett létszámkeretén belül a pedagógus 

álláshelyét 2009. október 15-től 1 fővel csökkenti és a technikai álláshelyét 1 fővel 

megemeli. 
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(2) A képviselő-testület a többször módosított 7/2009.(II.27.) számú rendelet 15. számú 

engedélyezett álláshelyek mellékletében a Práter Általános Iskola engedélyezett 

álláshelyén belül a pedagógus álláshelyét 2009. október 15-től 1 fővel csökkenti, így 

az engedélyezett álláshely 2009. október 15-től 31 főre módosul. 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 460,01 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli az (1)-(2) bekezdésben említett engedélyezett 

létszámok változása miatti 2009. évi költségvetési megtakarítás címén. 

(4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolhoz gazdaságilag tartozó Molnár 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 151,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg, a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatások 

előirányzatát 104,2 e Ft-tal, egyéb munkavégzéshez, tovább képzéshez kapcsolódó 

előirányzatát 9,4 e Ft-tal, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás előirányzatát 4,0 e Ft-

tal csökkenti, a munkaadói járulék előirányzatát 33,9 e Ft-tal csökkenti 2009. október 

15-től egy igazgató helyettesi pótlék megszüntetése, valamint 1 fő pedagógus 

álláshely megszűnés 1 fő technikai álláshely emelkedés bérkülönbözetének és 

járulékainak elvonása címén.  

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

Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 

308,6 e Ft-tal csökkenti és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi 

juttatás előirányzatát 210,0 e Ft-tal kereset-kiegészítés előirányzatát 7,9 e Ft-tal, 

önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás előirányzatát 3,0eFt-tal, étkezési hozzájárulás 

előirányzatát 13,5 e Ft-tal,továbbképzés előirányzatát 1,5 e Ft-tal csökkenti, 

munkaadói járulék előirányzatát 72,7 e Ft-tal csökkenti 2009. október 15-től 1 fő 

pedagógus álláshely megszűnés miatti költségvetési megtakarítás címén. 

 

3.§. 

 

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

és tartós kötelezettségvállalások mellékletét 2010. január 1-től évi 20.000 e Ft-tal kiegészíti a 

felnőtt fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében. 

 

4.§. 

 

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

belül a civil szervezetek, egyházak, alapítványok előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a 406/2009.(10.07.) számú képviselő-testület 1. pontjában felsorolt civil 

szervezetek, egyházak, alapítványok 2009. évi támogatása címén. 

 

5.§. 

 

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

címen a működési céltartalékokon belül az önkormányzat jogi peres ügyek ügyvédi 

díjai és kártérítés zárolt előirányzatából 2.336,7 e Ft-ot felold és ezzel egyidejűleg az 

előirányzatot ugyan ezen összeggel csökkenti. 
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(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 

címen a működési céltartalékokon belül az oktatási intézmények álláshely változás 

miatti többletköltség előirányzatát 3.337,0 e Ft-tal csökkenti. 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal  kiadás 11706-02 

cím dologi előirányzatát 5.673,7 e Ft-tal megemeli a Komplex közoktatási 

esélyegyenlőségi program megvalósítása a Józsefvárosban sikeres pályázat írásáért az 

Önkormányzat és Kistérségi Pályázatkezelő Kft. díjazása címén. 

 

6.§. 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a belterületi utak szilárd útburkolattal való 

ellátása központi állami támogatás előirányzatát 5.318,4 e Ft-tal megemeli és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a Batsányi utca 120fm-es útszakasz szilárd burkolattal való ellátása címén. 

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

felhalmozási előirányzatán belül a belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátás 

előirányzatának címét a Batsányi útszakasz 120 fm-es szilárd útburkolattal való 

ellátására módosítja. 

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

cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatából 46.200 e Ft-

ot a zárolás alól felold és egyben az előirányzatot ugyan ezen összeggel csökkenti. 

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

cím felhalmozási előirányzatát 46.200 e Ft-tal megemeli a Batsányi utcában 84 db 

parkolóhely építés céljából. 

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

cím működési céltartalékon belül a faültetés, faápolás, fakivágás bevételi előirányzatát 

1.280,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felhalmozás 

előirányzatát a Batsányi utca csemetefák ültetése címén megemeli. 

 

7.§. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(02.27.) számú rendelet 18. 

számú több éves kötelezettségek, előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évre 20.000 e 

Ft-tal kiegészíti a RÉV 8 Zrt. szervezetének és gazdálkodásának átvilágításának kontroll 

vizsgálata címén. 

8.§. 

 

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

finanszírozási, pénzügyi műveleteken belül a felhalmozási hitel előirányzatot 

166.250,0 e Ft-tal megemeli hitelfelvétel címén. 

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

felhalmozási, felújítási támogatásértékű előirányzatát 166.250,0 e Ft-tal megemeli. 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(02.27.) számú 

több éves és előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évre a hitelfelvétel 

önrészeként az alábbi összegekkel egészíti ki: 

 

- Práter utcai iskolaépület felújítása   26.000 e Ft 

 - intézményi felújítások    22.000 e Ft 

 - Városfejlesztési rehabilitáció csak a hitelben  
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szereplő összeget figyelembe véve    30.000 e Ft 

  - Okmányiroda helyiségbővítés    2.500 e Ft 

 - Auróra utcai rendelő felújítása   37.500 e Ft 

        ------------------------ 

      Összesen: 118.000 e Ft 

 

(4) A képviselő-testület A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 

7/2009.(02.27.) számú több éves és előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. 

évtől  10 éves futamidővel 4.533.000 e Ft hitel törlesztésére, kamatainak és egyéb 

banki költségekre előzetes kötelezettséget vállal. 

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

felhalmozási támogatásértékű kiadás előirányzatából 23.000 e Ft-ot a zárolás alól 

felold és előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

11701 cím dologi előirányzatát 23.000 e Ft-tal megemeli hitel 2009. évi kezesség 

vállalási díja címén. 

 

9.§ 

 

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

címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.487,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a  kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola támogatása címén. 

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

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

bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 

1.487,0 e Ft-tal megemeli dugulás elhárítás és meleg vizes bojler felszerelése címén. 

 

10.§ 

 

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

felújítási előirányzatán belül a Baross u. 117. bölcsőde panelprogram saját forrás 

előirányzatáról visszapótlási kötelezettség mellett 12.616,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felújítási előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli a Szigony u. 2/ a orvosi rendelő energia megtakarítást eredményező 

korszerűsítési panel program saját forrása címén. 

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

éves és előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évre kiegészíti 12.616,2 e Ft-tal  

a Baross u. 117. bölcsőde panel program saját forrásának visszapótlása címén. 

 

      11.§ 

 

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

előirányzatán belül a nem adatátviteli távközlési díjak előirányzatát 2.600 e Ft-tal csökkenti és 

az épület karbantartás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

12.§ 

 

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

működési céltartalékon belül az egészségügyi ágazat KJT Helyi Juttatási 
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Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatása előirányzatát 148,0 e Ft-

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

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Egészségügyi Szolgálat 

közalkalmazottainak szociális támogatása címén. 

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

támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 148,0 e Ft-tal céljelleggel 

megemeli 8 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 

 

13.§ 

 

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

működési céltartalékon belül az oktatási-nevelési, közművelődési ágazat KKJT Helyi 

Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 

111,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli közalkalmazottak 

továbbképzési támogatása címén. 

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

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás 

és kiadás személyi juttatás előirányzatát 55,2 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott 

továbbképzési támogatása címén. 

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

szervi támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 26,2 e Ft-tal megemeli 1 fő 

közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 

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

Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola bevételi felügyeleti szervi támogatás és 

kiadási személyi juttatás előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott 

továbbképzési támogatása címén. 

 

14.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 110,0 e Ft-tal 

megemeli a Józsefvárosi Zeneiskola bevételi többlete és felhasználása címén. 

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

Józsefvárosi Zeneiskola 71500-09 cím bevételi működésre átevett pénzeszköz és 

kiadás dologi előirányzatát 110,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak kirándulására 

átadott pénzeszköz és felhasználása címén. 

 

15.§ 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát és 

a kiadási 11108 cím felügyelet szervi támogatás előirányzatát 1.781,0 e Ft-tal 

megemeli a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Művelődési Központ minőségbiztosítás, 

mérés, értékelés, ellenőrzés támogatás állami támogatása címén. 

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

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 1.090,0 e Ft, 

munkaadót terhelő járulékok 349,0 e Ft, dologi kiadások 342,0 e Ft- előirányzatát 

céljelleggel 1.781,0 e Ft-tal megemeli minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés 

támogatás állami támogatása címén. 
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(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11302 cím 

bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás 

és a kiadási dologi előirányzatát 32,953,7 e Ft-tal megemeli közcélú foglalkoztatottak 

foglalkoztatásának támogatása címen. 

 

 

16.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.760,0 e Ft-tal 

megemeli az óvodák bevételi többlete címén. 

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

Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi működési saját és kiadás – dologi 

kiadások 355,0 e Ft, felhalmozás 2.405,0 e Ft – előirányzatát 2.760,0 e Ft-tal 

megemeli saját bevételi többlete és biztosítótól kártérítés bevételi többlete és annak 

felhasználása címén. 

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

Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi működésre átvett 

pénzeszköz előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási 

támogatásértékű bevétel előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Közoktatási 

Alapítvány pályázatán eszközbeszerzésre nyert pénzeszköz címén. 

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

Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím kiadási dologi előirányzatát 

257,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli eszközbeszerzés címén. 

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

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím kiadás dologi előirányzatát 230,0 e 

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

megemeli nagyértékű eszközbeszerzés címén. 

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

Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím kiadás dologi előirányzatát 2,0 e 

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

megemeli nagyértékű eszközbeszerzés címén. 

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

Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím kiadás felhalmozás előirányzatát 

14,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli kisértékű eszközbeszerzés címén. 

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

Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím kiadás felhalmozás előirányzatát 20,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli kisértékű eszközök beszerzése címén. 

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

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím kiadás felhalmozás 

előirányzatát 13,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadás előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli kisértékű eszközbeszerzés címén. 

(10) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag 

tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím kiadás munkaközösségi 

feladatok céljellegű előirányzaton belül személyi juttatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli. 
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(11) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag 

tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím munkaközösségi 

feladatok céljellegű előirányzaton belül személyi juttatás előirányzatát 72,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadás előirányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli. 

(12) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag 

tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím kiadás személyi juttatáson 

belül a céljelleggel biztosított étkezési hozzájárulás előirányzatát 84,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatáson belül a céljelleggel biztosított 

jubileumi jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 30. éves jubileumi 

jutalom kifizetése címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi karbantartás előirányzatát 1.932,0 e Ft-

tal csökkenti a Napsugár Óvoda épület homlokzatának életveszély elhárítása címén. 

(14) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag 

tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szervi 

támogatás és kiadás felújítás előirányzatát 1.932,0 e Ft-tal megemeli az épület 

homlokzatának életveszély elhárítása címén. 

 

17.§. 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát, 

valamint a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.889,0 e Ft-

tal megemeli a közoktatás fejlesztési célok támogatásán belül a teljesítmény 

motivációs pályázati alap állami támogatása címén. 

(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda 

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

támogatás és kiadási  - személyi juttatás 1.715,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 

649,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.364,0 e Ft-tal megemeli a közoktatás 

fejlesztési célok támogatásán belül a teljesítmény motivációs pályázati alap állami 

támogatása címén. 

(3) A képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica 

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

személyi juttatás 398,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 127,0 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 525,0 e Ft-tal megemeli a közoktatás fejlesztési célok támogatásán belül a 

teljesítmény motivációs pályázati alap állami támogatása címén. 

 

18.§. 

 

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

felügyeleti szervi támogatás ezen belül a normatív állami támogatás előirányzatát 

28.044,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési 

céltartalékon belül a normatív állami támogatás céltartalék előirányzatát 17.198,9 e 

Ft-tal, a szociális, oktatási-nevelési intézmények dologi működési céltartalék 

előirányzatát összesen 10.845,9 e Ft-tal (részleteiben az 1. számú melléklet 5. számú 

oszlopa tartalmazza) csökkenti zárolás alóli feloldással egyidejűleg az október havi 

állami normatíva lemondása címén. 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás előirányzatát 788,0 
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e Ft-tal, a kötött felhasználás állami normatív támogatás előirányzatát 65,1 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát 853,1 e Ft-tal csökkenti az október havi állami normatíva lemondása 

címén. 

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

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

támogatás előirányzatát -  és a kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű 

előirányzatát 84,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása 

címén. 

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

Általános Iskola 71500-04 cím – felügyeleti szervi támogatás előirányzatát -  és a 

kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 8,0 e Ft-tal csökkenti 

tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása címén. 

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

támogatás előirányzatát – és a kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű 

előirányzatát 15,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása 

címén. 

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

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 

71500-07 cím – felügyeleti szervi támogatás előirányzatát -  és a kiadási – ellátottak 

pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 44,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás 

állami normatíva lemondása címén. 

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

Molnár Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím – felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát – és a kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű 

előirányzatát 81,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása 

címén. 

(8) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 

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

előirányzatát – és a kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 

531,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása címén. 

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

Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím – felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát – és a kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű 

előirányzatát 25,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása 

címén. 

(10) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 

Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát és kiadási személyi juttatás pedagógus szakvizsga céljellegű 

előirányzatát 11,7 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga normatív állami támogatás 

lemondása címén. 

(11) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó  

Molnár Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási személyi juttatás pedagógus 

szakvizsga céljellegű előirányzatát 11,7 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga 

normatív állami támogatás lemondása címén. 

(12) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó   

Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát és kiadási személyi juttatás pedagógus szakvizsga 
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céljellegű előirányzatát 7,8 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga normatív állami 

támogatás lemondása címén. 

(13) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag 

tartozó Tolnai L. u. 7-9. Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát és kiadási személyi juttatás pedagógus szakvizsga 

céljellegű előirányzatát 15,6 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga normatív állami 

támogatás lemondása címén. 

(14) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű 

diáksport előirányzatát 3,4 e Ft-tal csökkenti állami normatíva lemondása címén. 

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

Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű diáksport előirányzatát 

1,1 e Ft-tal csökkenti állami normatíva lemondása címén. 

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

szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű 

diáksport előirányzatát 2,2 e Ft-tal csökkenti állami normatíva lemondása címén. 

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

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 

71500-07 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi 

előirányzatán belül a céljellegű diáksport előirányzatát 0,6 e Ft-tal csökkenti állami 

normatíva lemondása címén. 

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

Molnár Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a 

céljellegű diáksport előirányzatát 5,9 e Ft-tal csökkenti állami normatíva lemondása 

címén. 

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

Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 

és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű diáksport előirányzatát 4,4 e Ft-tal 

csökkenti állami normatíva lemondása címén. 

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

Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű 

diáksport előirányzatát 0,7 e Ft-tal csökkenti állami normatíva lemondása címén. 

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

11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatán belül a normatív állami 

támogatás előirányzatát 725,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 

cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 686,5 e Ft-tal, a kiadás 11107-01 cím 

működési céltartalékon belül a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 

dologi céltartalék előirányzatát 38,5 e Ft-tal csökkenti a zárolás alóli feloldással 

egyidejűleg a kedvezményes étkezési hozzájárulás normatív állami támogatás 

lemondása címén. 

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

Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű 

vásárolt élelmezés előirányzatát 75,5 e Ft-tal csökkenti a kedvezményes étkezési 

hozzájárulás normatív állami támogatás lemondása címén. 
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(23) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a 

céljellegű vásárolt élelmezés előirányzatát 611,0 e Ft-tal csökkenti a kedvezményes 

étkezési hozzájárulás normatív állami támogatás lemondása címén. 

 

 

19.§. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11401 cím 

támogatásértékű felhalmozási, felújítási bevétel és kiadás felhalmozás, felújítás előirányzatát 

25.932,0 e Ft-tal megemeli a Krúdy Gyula u., Lőrinc pap tér közterület rehabilitációjának 

Stratégiai Alap támogatása címén. 

 

20.§. 

 

A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím kiadás 

személyi juttatáson belül a céljellegű önkéntes nyugdíjpénztár előirányzatát 250,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

21.§. 

 

A képviselő-testület a 27/2009.(06.19.) számú 2009. évi költségvetésről és végrehajtási 

rendelet módosításának 13.§-ában szereplő összeget 2.000,0 e Ft-ról 200,0 e Ft-ra módosítja. 

 

22.§. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11705 cím felhalmozási, 

felújítási támogatásértékű bevétel és kiadás felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 

28.800 e Ft-tal megemeli panelprogram hazai forrás címén. 

 

23.§. 

 

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

működési saját előirányzatán belül a kamatbevétel előirányzatát 94,5 e Ft-tal megemeli és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-01 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát  ugyan 

ezen összeggel megemeli OFA pályázati pénzeszköz elkülönített számlájának 

kamatbevételének átutalása címén. 

 

24.§. 

 

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

működésre átvett pénzeszköz és kiadási – személyi juttatás 30,0 e Ft, munkaadót terhelő 

járulékok 8,8 e Ft, dologi kiadások 73,7 e Ft – előirányzatát 112,5 e Ft-tal megemeli az 

Európai Parlament tagjainak 2009. évi választás elszámolását követő támogatása címén. 

 

25.§. 
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(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím 

személyi juttatás előirányzatán belül a jubileumi jutalom előirányzatát 1.065,6 e Ft-

tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 341,0 e Ft-tal, összesen 1.406,6 e Ft-

tal csökkenti tisztségviselőt megillető jubileumi jutalom kifizetése címén. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím 

személyi juttatás előirányzatán belül a jubileumi jutalom előirányzatát 1.065,6 e Ft-

tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 341,0 e Ft-tal, összesen 1.406,6 e Ft-

tal megemeli tisztségviselőt megillető jubileumi jutalom kifizetése címén. 

 

26.§ 

 

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

felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 

és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 

359,5 e Ft-tal megemeli a sajátos nevelésű tanulók tankönyvtámogatása címén. 

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

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 

71500-07 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli 

juttatása előirányzatát céljelleggel 141,0 e Ft-tal megemeli a sajátos nevelésű tanulók 

tankönyvtámogatása központosított állami támogatása címén. 

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

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

bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása 

előirányzatát céljelleggel 27,2 e Ft-tal megemeli a sajátos nevelésű tanulók 

tankönyvtámogatása központosított állami támogatása címén. 

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

szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát céljelleggel 

185,3 e Ft-tal megemeli a sajátos nevelésű tanulók tankönyvtámogatása központosított 

állami támogatása címén. 

(5) A képviselő-testület a Németh László Általános iskolához gazdaságilag tartozó Práter 

Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási 

ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát céljelleggel 6,0 e Ft-tal megemeli a sajátos 

nevelésű tanulók tankönyvtámogatása központosított állami támogatása címén. 

 

27.§ 

 

(1) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó     

Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán 

belül a céljelleggel tervezett jubileumi jutalom előirányzatát 432,0 e Ft-tal csökkenti 

kifizetési jogosság megszűnése miatt és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő 

járulékokon belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát 432,0 e Ft-tal megemeli.  

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 506,0 e Ft-tal 

törli a Deák-Diák Általános Iskola bevételi kiesése címén. 

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

Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím működési saját bevételi előirányzatán 

belül a bérleti díj előirányzatából és a kiadás dologi előirányzatán belül 

gázszolgáltatás előirányzatából 500,0 e Ft-ot, a víz-csatorna előirányzatából 6,0 e Ft-ot 

töröl bevételi kiesés címén.   

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

Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás dologi előirányzatán belül a víz-
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csatorna előirányzatát 344,0 e Ft-tal, az áram előirányzatát 350,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül az irodaszer, nyomtatvány 

előirányzatát 244,0 e Ft-tal, tisztítószer beszerzés előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a 

karbantartás előirányzatát 100,0 e Ft-tal, az egyéb üzemeltetés fenntartás előirányzatát 

150,0 e Ft-tal megemeli. 

 

28.§ 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 16/2009.(04.24.) számú rendelet 1.§(8) 

bekezdésének szövegezését és összegét az alábbira módosítja: 

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

támogatás működési bevétel előirányzatát 11.310 e Ft-tal megemeli állami támogatás 

elszámolása címén. 

29.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11604-02 

cím felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevétel előirányzatáról 37.605,0 e Ft-ot 

átcsoportosít a felhalmozási, felújítási átvett pénzeszköz előirányzatára EU-s 

pénzeszköz címén. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 12101 cím 

működési támogatásértékű bevétel előirányzatáról 458,9 e Ft-ot átcsoportosít a 

működésre átvett pénzeszköz előirányzatára EU-s pénzeszköz címén. 

 

30.§ 

 

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

felújítási előirányzaton belül az intézményi és lakóház életveszély-elhárítás, gázvezetékcsere 

előirányzatából 2.357,6 e Ft-ot átcsoportosít a dologi karbantartás előirányzatára életveszély-

elhárítás címén. 

 

31.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11104 cím kiadás 

dologi előirányzatán belül a reprezentáció előirányzatát 3.093,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a dologi előirányzaton belül a bérleti díj előirányzatát 245,0 e Ft-tal, 

az egyéb dologi kiadások előirányzatát 2.848,0 e Ft-tal megemeli a kitüntetésekhez 

kapcsolódó rendezvények költségei címén. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11104 cím bevételi 

működési saját kamatbevétel előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 175,0 e Ft-

tal megemeli kamat és bankköltség címén. 

 

32.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12102 cím működési 

saját bevételi előirányzatán belül a fapótlás, fakivágás előirányzatából 3.800,0 e Ft-ot 

töröl és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül a 

faültetés,faápolás, fakivágás bevételi előirányzatát 3.800,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés 

címén. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12102 cím kiadás 

dologi előirányzatán belül az egyéb üzemeltetés, fenntartás előirányzatát 2.399 e Ft-tal 
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csökkenti és ezzel egyidejűleg az ingatlanok karbantartása előirányzatát 2.386 e Ft-tal, 

az egyéb befizetések előirányzatát 13,0 e Ft-tal megemeli. 
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33.§ 

 

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

működési támogatásértékű bevétel és kiadás társadalom szociálpolitikai és egyéb 

juttatás előirányzatát 849,8 e Ft-tal megemeli gyermektartási díj 661,6 e Ft, 

otthonteremtési támogatás 188,2 e Ft címén. 

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

működési saját és kiadási  - személyi juttatás 53,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 

14,0 e Ft – előirányzatát 67,0 e Ft-tal megemeli okmánybélyeg értékesítés jutaléka 

címén.  

34.§ 

 

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

működési saját előirányzatát és kiadás dologi  - reprezentáció – előirányzatát 4,9 e Ft-

tal megemeli árfolyamnyereség bevétel és annak felhasználása címén.   

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12101 cím kiadás 

dologi előirányzatán belül az egyéb dologi kiadás előirányzatát 234,3 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatán belül a szállítás előirányzatát 9,5 

e Ft-tal, a reprezentáció előirányzatát 170,0 e Ft-tal megemeli, a személyi juttatás 

előirányzatán belül a napidíj előirányzatát 47,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 

előirányzatát 7,3 e Ft-tal megemeli. 

 

35.§ 

 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Piac 10000-02 cím 

kiadási előirányzatán belül a személyi juttatás előirányzatán belül az alapilletmény 

előirányzatáról 1.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a túlóra, helyettesítés előirányzatára, valamint a 

dologi kiadási előirányzaton belül az egyéb üzemeltetés előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal 

csökkenti, a gázszolgáltatás előirányzatát 500,0 e Ft-tal, a villamos energia előirányzatát 

1.000,0 e Ft-tal, a víz-csatorna előirányzatát 900,0e Ft-tal megemeli. 

 

36.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11204 cím kiadás 

dologi előirányzatán belül a vásárolt közszolgáltatás bruttó előirányzatát 1749,3 e Ft-

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a megbízási díj 

előirányzatát 37,3 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 10,6 e Ft-tal, 

valamint 11108 cím kiadás felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.701,4 e Ft-tal 

megemeli. 

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

Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 99,8 e Ft, munkaadót terhelő 

26,0 e Ft, dologi 8,0 e Ft – előirányzatát 133,8 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok 

rendezvény költségei címén. 

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

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 96,7 e Ft, munkaadót terhelő 25,2 e Ft, 

dologi 21,0 e Ft – előirányzatát 142,9 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok 

rendezvény költségei címén. 
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(4) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter 

Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a 

kiadási – személyi juttatás 121,6 e Ft, munkaadót terhelő 31,7 e Ft, dologi 51,6 e Ft – 

előirányzatát 204,9 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok rendezvény költségei címén. 

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

Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 

és a kiadási – személyi juttatás 121,6 e Ft, munkaadót terhelő 31,8 e Ft, dologi 76,0 e 

Ft – előirányzatát 229,4 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok rendezvény költségei 

címén. 

(6) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda 

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

támogatás előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 169,9 e Ft, munkaadót terhelő 

44,4 e Ft, dologi 201,2 e Ft – előirányzatát 415,5 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok 

rendezvény költségei címén. 

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

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 233,4 e Ft, 

munkaadót terhelő 60,9 e Ft, dologi 145,1 e Ft – előirányzatát 439,4 e Ft-tal megemeli 

Közoktatási Napok rendezvény költségei címén. 

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

szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – dologi – előirányzatát 37,5 e Ft-tal 

megemeli Közoktatási Napok rendezvény költségei címén. 

(9) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 

Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a 

kiadási – dologi – előirányzatát 52,0 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok rendezvény 

költségei címén. 

(10) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 

Nevelési Tanácsadó a 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát és a kiadási – dologi – előirányzatát 46,0 e Ft-tal megemeli Közoktatási 

Napok rendezvény költségei címén. 

 

37.§ 

 

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

juttatáson belül az albérleti hozzájárulás előirányzatát 462,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg az üdülési hozzájárulás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az 

időarányos üdülési hozzájárulás kifizetése címén. 

 

38.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.574,7 e Ft-tal 

megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola pályázatokon 

meghatározott célra elnyert pénzeszközök címén. 

(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda 

Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – támogatásértékű 

működési bevétel – és kiadási  - személyi juttatás 631,1 e Ft, munkaadót terhelő 

járulékok 128,5 e Ft, dologi kiadások 1.815,1 e Ft – előirányzatát 2.574,7 e Ft-tal 

megemeli pályázatokon elnyert pénzeszközök és felhasználásai címén. 

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

Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadási dologi előirányzatán 
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belül a céljelleggel biztosított konyhai eszközök beszerzése előirányzatát 233,6 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadási előirányzatát céljelleggel ugyan 

ezen összeggel megemeli nagyértékű konyhai eszközök, öltözőszekrények beszerzése 

címén. 

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

Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadási személyi juttatáson 

belül a céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár előirányzatát 594,0 e Ft-tal 

csökkenti a nyelvpótlék előirányzatát 209,0 e Ft-tal csökkenti, az alapilletmény 

előirányzatát 244,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkaadót terhelő 

járulékokon belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát 1.047,0 e Ft-tal megemeli. 

 

39.§ 

 

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

előirányzatát 184,1 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi 

többlete címén. 

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

működésre átvett pénzeszköz -  és kiadási – dologi – előirányzatát 184,1 e Ft-tal 

megemeli alapítványi támogatás és annak felhasználása címén. 

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

terhelő járulékok előirányzatát 320,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

személyi juttatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli járulék és adómentes 

ajándékutalvány kifizetése címén. 

(4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás személyi 

juttatáson belül a céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár előirányzatát 422,0 e 

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

összeggel megemeli tisztítószer beszerzés és egyéb dologi kiadások címén. 

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

előirányzatán belül a tűzoltó készülékek ellenőrzése előirányzatát 265,6 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzaton belül a karbantartás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az épület riasztójának javítása címén. 

 

40.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.011,4 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 gazdaságilag tartozó 

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

bevételi  működésre átvett pénzeszköz  – és kiadási – dologi – előirányzatát 3.888,4 e 

Ft-tal megemeli EU pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén. 

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

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

bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 123,0 e Ft-tal megemeli 

bevételi többlet és annak felhasználása címén. 

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

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

kiadási dologi előirányzatán belül az áfa előirányzatát 16,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás felhalmozási áfa előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

jóteljesítési garancia áfa emelése címén. 
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(5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 

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

kiadás személyi juttatáson belül a céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár 

előirányzatát 790,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő 

járulékok előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát 550,0 e Ft-tal 

megemeli, a dologi kiadáson belül a tisztítószer beszerzés előirányzatát 240,0 e Ft-tal 

megemeli. 

 

41.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 737,3 e Ft-tal 

megemeli a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ bevételi 

többlete és annak felhasználása címén. 

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

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi  

- működésre átvett pénzeszköz 135,0 e Ft, saját működési bevétel 518,3 e Ft – és 

kiadási  - dologi – előirányzatát  653,3 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert 

pénzeszközök és saját bevételi többletek és azok felhasználása címén. 

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

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi   

- működési saját -  és kiadási – dologi – előirányzatát 84,0 e Ft-tal megemeli a 

Magdolna Negyed Projekt programban való részvétel címén. 

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

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím kiadási 

személyi juttatás előirányzatán belül a céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár 

előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi 

előirányzatán belül az irodaszer, nyomtatvány beszerzés előirányzatát 250,0 e Ft-tal, a 

tisztítószer beszerzés előirányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli. 

 

42.§ 

 

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

felhalmozásra nyújtott kölcsönön belül a Corvin Sétány Kft. tagi kölcsönre nyújtott 43.587,0 e 

Ft-os előirányzatát  átcsoportosítja a kiadás 11603 cím felhalmozásra nyújtott kölcsön 

előirányzatára a Corvin Sétány Program részeként.  

 

43.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.136,0 e Ft-tal 

megemeli a Losonci Téri Általános Iskola pályázaton elnyert pénzeszköz és saját 

működési bevételi többletei és azok felhasználása címén. 

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

Losonci Téri Általános Iskola 70500-03 cím bevételi – működési saját 937,0 e Ft, 

támogatásértékű működési bevétel 199,0 e Ft -  és kiadási – személyi juttatás 500,0 e 

Ft, munkaadót terhelő járulékok 130,0 e Ft, dologi kiadások 506,0 e Ft- előirányzatát 

1.136,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz és saját működési bevételi 

többletei és azok felhasználása címén. 
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44.§ 

 

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

tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím kiadási dologi előirányzatán belül a nem 

adatátviteli távközlési díjak bruttó előirányzatát 400,0 e Ft-tal, a gázszolgáltatás bruttó 

előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti megtakarítás címén. 

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

tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím kiadás dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal 

megemeli szkenner beszerzés címén, továbbá a felhalmozási előirányzatát 700,0 e Ft-

tal megemeli ügyfélnyilvántartó program fejlesztése, szerver kapacitásbővítés, 

számítógép és monitorok beszerzése címén. 

 

45.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 17.500,0 e Ft-

tal megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi többlete címén. 

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

tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi előirányzatán belül az áfa 

visszatérülés előirányzatát 11.979,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a 

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti az áfa 

visszatérülés elvonása címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 11.979,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11107-01 címén belül az általános működési tartalék 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat áfa 

visszatérülés elvonása címén. 

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

címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 11.979,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat vásárolt élelmezés 

támogatása címén. 

(5) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag 

tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi – működési saját térítési 

díj 5.521,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 11.979,0 e Ft – és kiadási – dologi 

vásárolt élelmezés – előirányzatát céljelleggel 17.500,0 e Ft-tal megemeli. 

 

46.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 218,9 e Ft-tal 

megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többlete címén. 

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

Általános Iskola 71500-04 cím bevételi  - támogatásértékű működési bevétel – és 

kiadási  - személyi juttatás 21,9 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 7,0 e Ft, dologi 

kiadások 190,0 e Ft – előirányzatát 218,9 e Ft-tal pályázaton elnyert pénzeszköz és 

közhasznúak foglalkoztatása címén.  

 

47.§ 

 

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

működési bevételi előirányzatból 16.667,0 e Ft-tal, felhalmozási bevételi 
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előirányzatából 83.333,0 e Ft-ot töröl a Práter u. 30-32. parkoló és üres helyiség 

értékesítési bevétel kiesése címén. 

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

támogatásértékű felhalmozási kiadási előirányzatán belül a lakáselidegenítési bevétel 

átadása előirányzatából 52.268,3 e Ft-ot a zárolás alól felold és ezzel egyidejűleg az 

előirányzatból az 50.526,3 e Ft-ot törli az (1) bekezdésben foglalt bevételi kiesés 

címén. 

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

cím  működési céltartalékokon belül a jogi peres ügyek ügyvédi díjak és kártérítés 

előirányzatából 11.663,3 e Ft-ot a zárolás alól felold és ezzel egyidejűleg az 

előirányzatot a 11.663,3 e Ft-ot törli az (1) bekezdésben foglalat bevételi kiesés címén. 

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

címen belül a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi működési céltartalék 

előirányzatából 37.810,4 e Ft-ot töröl az (1) bekezdésben foglalt bevételi kiesés 

címén. 

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

cím működési céltartalékon belül a Polgármesteri Hivatal és intézmények dologi 

céltartalék előirányzatát 1.461,1 e Ft-tal, a városfejlesztési és egyéb feladatok 

céltartalék előirányzatát 400,0e Ft-tal, oktatási-nevelési ágazat pótlékváltozás 

céltartalék előirányzatát 211,9 e Ft-tal, az oktatás-nevelési ágazat álláshely változás 

miatti többletköltségek céltartalék előirányzatát 489,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő 

járulékok maradvány céltartalék előirányzatát 4.196,0 e Ft-tal, 11602 cím 

támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát 1.742,0  Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 8.500,0 e 

Ft-tal megemeli oktatási intézmények támogatása címén. 

(6) A képviselő-testület az oktatási intézmények bevételi – felügyeleti szervi támogatás – 

és kiadási előirányzatát 8.500,0 e Ft-tal megemeli a 2. számú mellékletben 

részletezettek alapján. 

 

48.§ 

 

(1) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 

Józsefvárosi Zeneiskola 71500-09 cím bevételi előirányzatán belül a működésre 

átvett pénzeszköz előirányzatát 638,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

működési támogatásértékű bevételi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 

pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 

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

Józsefvárosi Zeneiskola 71500-09 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a 

céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás előirányzatát 100,0 e 

Ft-tal csökkenti és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül a táppénz-

hozzájárulás előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli táppénz-hozzájárulás kifizetése 

címén.  

 

49.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,8 e Ft-tal 

megemeli a kisebbségi önkormányzatok bevételi többlete címén. 

(2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím 

bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 240,0 e Ft-tal 
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megemeli a pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén a az 

önkormányzat 28/2009.(09.23.) számú határozata alapján. 

(3) A képviselő-testület a Józsefvárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím 

bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 30,2 e Ft-tal 

csökkenti pályázati pénzeszköz elszámolás miatti visszafizetés címén az 

önkormányzat 21/2009.(09.21.) számú határozata alapján.  

 

50. §. 

 

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

működési céltartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész előirányzatát 1.980,0 e Ft-tal 

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

ugyan ezen összeggel megemeli szociális intézmények vezetőinek jutalmazása címén. 

 

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

- felügyeleti szervi támogatás -  és kiadási – személyi juttatás 300,0 e Ft, munkaadót terhelő 

járulékok 96,0 e Ft – előirányzatát 396,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalmazása 

címén. 

 

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

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

kiadási – személyi juttatás 300,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 96,0 e Ft – előirányzatát 

396,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

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

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

személyi juttatás 300,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 96,0 e Ft – előirányzatát 396,0 e Ft-

tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

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

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

személyi juttatás 300,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 96,0 e Ft – előirányzatát 396,0 e Ft-

tal megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. 

 

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

tartozó Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona 40100-04 cím bevételi  - 

felügyeleti szervi támogatás -  és kiadási – személyi juttatás 300,0 e Ft, munkaadót terhelő 

járulékok 96,0 e Ft – előirányzatát 396,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalmazása 

címén. 
 

51.§ 

 

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

belül az általános tartalék előirányzatát 69,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

11301 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Menhely Alapítvánnyal 

2009. november 15.- 2010. április 30.-ig hajléktalanok nappali ellátása, utcai szociális munka 

feladatellátás kivásárlására kötendő szerződés 2009. évi kifizetés fedezete címén. 

(2) A képviselő-testület a 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú több éves, előre vállalt 

kötelezettségek mellékletét a 2010. évi költségvetés terhére 278,7 e Ft előzetes 

kötelezettségvállalással kiegészíti az (1) bekezdésben kötendő szerződés fedezete címén. 
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52.§ 

 

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

felhalmozási, felújítási előirányzaton belül a hitel terhére tervezett intézményi felújítási 

előirányzatot 39.360,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím 

felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Tolnai Lajos u.19. ingatlanon 

bölcsődei kapacitásbővítésre benyújtandó pályázat önrész kiegészítése címén.  

 

53.§ 

 

(1) A képviselő-testület a 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú több éves, előre vállalt 

kötelezettségek mellékletét 2010. évtől 35.000,0 e Ft tartós kötelezettségvállalással 

kiegészíti a Közterület-felügyelet teljes körű kerékbilincselési feladatellátása címén. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11404 cím 

működési bevételi előirányzatán belül a parkolás előirányzatát 15.588,0 e Ft-tal, a 

kiadás 11404 cím dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát 2.598,0 e 

Ft-tal, valamint a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 12.990,0 

e Ft-tal megemeli. 

(3) A képviselő-testület a Közterület-felügyelet 30003 Kerékbilincselés cím bevételi   

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 12.990,0 e Ft-tal, a kiadás dologi 

előirányzatát  60 db kerékbilincs beszerzés 3.990,0 e Ft, formaruha beszerzés 1.000,0 

e Ft -  4.990,0 e Ft-tal, a felhalmozás előirányzatát  - 2 db gépjármű beszerzés – 

8.000,0 e Ft-tal, összesen 12.990,0 e Ft-tal megemeli, 2010. január 1-től induló 8 fő 

engedélyezett létszámbővítéssel kerékbilincselési feladatok ellátáshoz szükséges 

beszerzések címén. 

 

54.§ 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11501 cím 

felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadás 11601-01 cím dologi előirányzatán belül a rendkívüli karbantartás előirányzatát 

céljelleggel 3.200,0 e Ft-tal, a szállítás előirányzatát céljelleggel 1.800,0 e Ft-tal megemeli a 

Práter u. 63. pinceszinten elhelyezkedő kb. 500 négyzetméteres helyiség kialakítása és a 

hagyatékos, önkényes és jogcímnélküli és helyiségbérlők által hátrahagyott ingóságok 

átszállítása címén.  

 

55.§ 

 

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

Péter Ének-zenei és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz 

előirányzatáról 920,0 e Ft - ot átcsoportosít a működési támogatásértékű bevételi 

előirányzatra az UPI Sportiskolától elnyert támogatás címén. 

(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda 

Péter Ének-zenei és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési támogatásértékű 

bevétel előirányzatáról 1.673,0 e Ft-ot átcsoportosít a működésre átvett pénzeszköz 

előirányzatára a HEFOP pályázat UNI-os támogatása címén.  
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56.§ 

 

(1) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák -

Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi előirányzatán belül a működési 

támogatásértékű bevételi előirányzatról 3.090,0 e Ft-ot átcsoportosít a működésre 

átvett pénzeszköz előirányzatára a HEFOP pályázat UNI-os támogatása címén.  

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

Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás dologi előirányzatán belül a külföldi 

kiküldetés előirányzatát 135,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 

személyi juttatáson belül a napidíj előirányzatát 112,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő 

járulékok előirányzatát 22,5 e Ft-tal megemeli a COMENIUS1 programon belüli 

külföldi út költségei címén. 

 

57.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.136,5 e Ft-tal 

megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többletet és annak felhasználása 

címén. 

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

saját előirányzatát 2.136,5 e Ft-tal megemeli ECDL tanfolyami díjak és bérleti díj 

bevételi többlet címén. 

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

juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 500,0 e Ft-tal, munkaadót 

terhelő járulékokon belül a TB járulék előirányzatát 117,0 e Ft-tal, táppénz-

hozzájárulás előirányzatát 628,0 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 890,8 e Ft-tal, 

felhalmozás előirányzatát 0,7 e Ft-tal megemeli a (2) bekezdésben foglalt bevételi 

többlet felhasználása címén. 

 

58.§ 

 

A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár 

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

működési támogatásértékű bevételi előirányzatáról 3002,9 e Ft-ot átcsoportosít a 

működésre átvett előirányzatára a HEFOP pályázat UNI-os támogatása címén.  

 

 

59. § 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 630,0 e Ft-tal 

megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és 

Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén. 

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

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 

71500-07 cím bevételi - működési saját – és kiadási – személyi juttatáson belül a 

megbízási díj 423,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 107,0 e Ft, dologi kiadások 

100,0 e Ft – előirányzatát 630,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bérleti díj bevételi 

többlete és annak felhasználása címén. 

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

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 

71500-07 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatról 148,0 e Ft-ot 
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átcsoportosít a működésre átvett pénzeszköz előirányzatára a HEFOP pályázat UNI-os 

támogatása címén.  

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

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 

71500-07 cím a céljelleggel biztosított minimális taneszköz dologi kiadási 

előirányzatát 580,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási 

előirányzatot ugyan ezen összeggel megemeli nagyértékű minimális taneszköz 

beszerzése címén. 

 

60.§ 

 

(1) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím kiadási személyi juttatás céljellegű 

előirányzatain belül a közlekedési költségtérítés előirányzatát 270,0 e Ft-tal, az 

önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás előirányzatát 90,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok előirányzatán belül a táppénz-

hozzájárulás előirányzatát 360,0 e Ft-tal megemeli. 

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

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím kiadási személyi juttatás 

alapilletmény előirányzatát 551,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 

előirányzatát 149,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadási 

előirányzaton belül a karbantartás előirányzatát 60,0 e Ft-tal, egyéb üzemeltetési 

kiadások előirányzatát 363,0 e Ft-tal, az egyéb dologi kiadási előirányzatot 277,0 e 

Ft-tal megemeli. 

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

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím kiadási dologi előirányzaton belül a 

kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 128,0 e Ft-tal csökkenti és a 

kommunikációs szolgáltatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

61.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 337,6 e Ft-tal 

megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén. 

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

Általános Iskola 71500-04 cím bevételi - működési saját- és kiadási - személyi 

juttatáson belül megbízási díj 267,8 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 69,8 e Ft – 

előirányzatát 337,6 e Ft-tal megemeli jutalék bevételi többlet és kifizetése címén. 

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

Általános Iskola 71500-04 cím kiadási személyi juttatás alapilletmény előirányzatát 

1.894,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 606,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül az egyéb dologi kiadások 

előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli munkaügyi peren kívüli nem vagyoni 

kártérítés megegyezés kifizetése címén.  

 

62.§ 

 

A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó 

Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű 

gázenergia előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi 



 24 

előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 

Köztársaság tér 17. szám alatti Idősek Klubja épület csőtörés hibaelhárítása, javítása címén. 

 

63.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 20.800,0 e Ft-

tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználása 

címén. 

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

és kiadási – dologi 6.000,0 e Ft, felhalmozás 14.800,0 e Ft- előirányzatát megemeli 

szolgáltatási , értékesítési többletbevétel, továbbszámlázás többletbevétel, gép-műszer, 

számítástechnikai eszközök beszerzése címén. 

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

3.661,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát ugyan ezen 

összeggel megemeli gép-műszer, számítástechnikai eszközök beszerzése címén. 

 

64.§ 

 

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Roma Szolgálat 

10000-01 cím kiadási személyi juttatás előirányzatait az alábbiak szerint módosítja: 

 alapilletmény      - 948,0 e Ft 

 nyelvpótlék      -  240,0 e Ft 

 céljellegű önk. nyugdíjpénztári hozzáj.  -  186,0 e Ft 

 jutalom      +  250,0 e Ft 

 egyéb munkavégzésnek juttatása   +  628,0 e Ft 

 részmunkaidős fogl.bére     +   70,0 e Ft 

 egyéb feltételtől függő pótlék   +   240,0 e Ft 

 egyéb juttatás      +     20,0 e Ft 

 egyéb szociális juttatás     +      3,0 e Ft 

 részmunkaidős sajátos juttatása    +       3,0 e Ft 

 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Roma Szolgálat 

10000-01 cím kiadási dologi előirányzatait az alábbiak szerint módosítja: 

 szállítás      +  160,0 e Ft 

 természetbeni juttatás     -   593,0 e Ft 

 üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás   + 379,0 e Ft 

 gépek,berendezések karbantartása   +   28,0 e Ft 

 reprezentáció      + 184,0 e Ft 

 bírság       +     2,0 e Ft 

(3)A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Roma Szolgálat 

10000-01 cím kiadási dologi előirányzatán belül a természetbeni juttatás előirányzatát 

1.929,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a 

megbízási díj előirányzatát 1.524,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 

405,0 e Ft-tal megemeli nem számlaképes megbízás kifizetése címén. 

 

65.§ 

 

(1) A képviselő-testület a 38/2009.(X.09.) számú költségvetésről és végrehajtási 

szabályairól szóló módosító rendelet 2.§. (4) bekezdésében a „működésre átvett 

pénzeszköz” szöveg helyébe a működési támogatásértékű bevétel szöveg lép.  
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(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím 

felhalmozási előirányzatán belül a helyiségértékesítés bevételi előirányzatáról 2.150,0 

e Ft-ot átcsoportosít a dologi áfa előirányzatára. 

 

66.§ 

 

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

személyi juttatás előirányzatán belül a közlekedési költségtérítés előirányzatát 800,0 e 

Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a 

továbbképzés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

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

munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti. 

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

előirányzatán belüli előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja: 

    víz-csatorna díjak     - 2.000,0 e Ft 

    bírság, kötbér      - 3.000,0 e Ft 

    tisztítószer beszerzés    +    500,0 e Ft 

    kisértékű tárgyi eszköz beszerzés  +  1.000,0 e Ft 

    szállítás     +     700,0 e Ft 

    bútorok beszerzése    +   2.000,0 e Ft 

    reklám propaganda     +  2.200,0 e Ft 

    folyóirat      +     600,0 e Ft 

 

67.§ 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi 

előirányzatát 612,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201 cím informatikai 

dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Euron Kft. az óvodai és iskolai 

körzethatárok optimalizált térképének elkészítése címén. 

 

68.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11702 cím 3.500,0 e 

Ft zárolt dologi kiadási előirányzatát a zárolás alól feloldja a Lujza u. 6. szám alatti 

raktárhelyiség tűzeset miatti karbantartás és eszközök pótlása címén, ezzel egyidejűleg 

a 7/2009(.II.27.) számú rendelet 17. számú zárolt előirányzatok mellékletéből a 

3.500,0 e Ft zárolt előirányzatot törli. 

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

6.900,0 e Ft zárolt dologi kiadási előirányzatból 1.000,0 e Ft-ot a zárolás alól felold 

könyvvizsgálat, hirdetés, ügyvédi díj kifizetésre és ezzel egyidejűleg a 7/2009.(II.27.) 

számú rendelet 17. számú zárolt előirányzatok mellékletében szereplő 6.900,0 e Ft-ot 

5.900,0 e Ft-ra módosítja. 

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

dologi előirányzatán belül az útkarbantartás előirányzatából 7.500,0 e Ft-ot zárol, a 

11601-01 cím dologi előirányzatán belül a rendkívüli karbantartás 9.000,0 e Ft-os 

zárolt előirányzatából 7.500,0 e Ft-ot a zárolás alól felold. A testület 7/2009.(II.27.) 

számú rendelet 17. számú mellékletében a rendkívüli karbantartás zárolt előirányzatát 

1.500,0 e Ft-ra módosítja, és ezzel egyidejűleg kiegészíti az útkarbantartás 7.500,0 e Ft 

zárolt kiadási előirányzattal. 
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69.§ 

 

(1) Az 1- 68.§-ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzata 20.719.902,3 e Ft-ról  20.920.495,0e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, 

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

előirányzatait a jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

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

 

 

 

Budapest, 2009. november 
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