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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2010. május 10. 

 

 

          dr. Xantus Judit 

                jegyző 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2010.(V.10.) sz. önkormányzati rendelete 

 

 

2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.22.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a 

továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 

2009. évi CXXX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

16.§(1) bekezdése (a továbbiakban: Ötv.), az államháztartásról szóló többször 

módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet (a 

továbbiakban: Ámr.) felhatalmazása alapján a 2010. évi költségvetésről és annak 

végrehajtási szabályairól szóló módosított rendelet módosítására a következő rendeletet 

alkotja: 

 

 

1.§ 

 

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

Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát  

- üres álláshelyek bére – 1.174,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 317,0 e 

Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg, a kiadás dologi előirányzatát 1.491,0 e Ft-tal – Novák 

József kártérítés kifizetésére 1.146,0 e Ft, perköltségre 345,0 e Ft – megemeli.  

 

2.§ 

 

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

társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül közgyógyellátás 

előirányzatát1.163,0 e Ft-tal csökkenti a 2010. évi közfoglalkoztatás önrészének 

emelése címén. 

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

cím működési tartalékon belül közfoglalkoztatás önrész céltartalék előirányzatát 

1.163,0 e Ft-tal megemeli. 

 

3.§ 
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 A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím 

működési céltartalék, ezen belül a választási plakát előirányzatát 5.000 e Ft-tal csökkenti – 

törli – és, ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 

ugyan ezen összeggel megemeli a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapítványának az 

Országos történelmi hagyományőrző Ludovika Fesztivál a Józsefvárosban rendezvény 

támogatása címén. 

 

4.§. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól 

szóló 9/2010.(II.22.) számú rendelet 15. számú mellékletében a Tolnai Lajos Napközi 

Otthonos Óvoda pedagógus engedélyezett létszámát, álláshelyét március 31-i hatállyal 1 

fővel, április 30.-i hatállyal 0,5 fővel, a nevelő munkát segítő engedélyezett létszámát, 

álláshelyét március 31.-i hatállyal 1 fővel, április 30.-i hatállyal 2 fővel csökkenti, így a 

költségvetési szerv engedélyezett létszáma 2010. április 30-tól 19,5 főre módosul. Az 

Önkormányzat összes engedélyezett álláshelye, engedélyezett létszáma ( közfoglalkoztatás és 

a 4 fő tisztségviselő nélkül ) 1938,75 főről 1934,25 főre módosul. 

 

5.§ 

 

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

címen belül az országgyűlési és a helyi önkormányzati választások többletköltségei 

működési céltartalék előirányzatát 25.000,0 e Ft-tal csökkenti és, ezzel egyidejűleg a 

kiadási 11108 cím személyi juttatás előirányzatát 15.965,2 e Ft-tal, munkáltatót 

terhelő járulékok előirányzatát 4.309,9 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatát 4.724,9 e 

Ft-tal megemeli az országgyűlés képviselői választás többletköltségei címén. 

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

működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 21.701,6 e Ft-tal, a kiadási 11108 

cím személyi juttatás előirányzatát 10.810,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 2.918,7 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 7.972,9 e Ft-tal megemeli az 

országgyűlési képviselő választás központi költségvetési támogatása és felhasználása 

címén.  

 

6.§ 

 

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

belül a működési általános tartalék előirányzatát 432,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 

a kiadás 11101 cím személyi juttatás előirányzatát 340,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő 

járulékok előirányzatát 92,0 e Ft-tal megemeli Petrák Lajos képviselő részére 2010. március 

1-től 8 hónapra kiesett jövedelem átalány összege címén.  

 

7.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11105 cím 

működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 2.240,0 e Ft-tal megemeli a Józsefváros 

fejlődéséért Egyesület 2009. évi támogatás maradványának visszafizetése címén. 

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

személyi juttatás előirányzatát 1.764,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát 476,0 e Ft-tal, összesen 2.240,0 e Ft-tal megemeli a kerületi 
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rendőrkapitány javaslatára történő a kerületben szolgáló kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó rendőrök jutalmazása címén.  
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8.§ 

 

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

dologi előirányzatán belül a polgármesteri saját keretet 300,0 e Ft-tal csökkenti és 

ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan 

ezen összeggel megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat támogatása címén. 

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

tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát és kiadási dologi előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli a 

költségvetési szervnél ellátott idősek (125fő) kirándulásának buszbérlés költségének 

támogatása címén. 

 

9.§ 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 13.405,0 e Ft-tal bevételi a pénzügyi, 

finanszírozási műveletek 11701 cím hitel előirányzatát 13.405,0 e Ft-tal törli a 

közétkeztetés szerződésmódosításból eredményezett kiadási megtakarítás címén. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.305,0 e Ft-tal 

törli a költségvetési szerveknél a közétkeztetés szerződésmódosítása miatti saját 

bevételi kiesés címén. 

(3) A képviselő-testület a 9/2010.(II.22.) számú rendelet 17. számú melléklet zárolt 

előirányzatok közül az Őszirózsa Gondozó Szolgálat 20.000,0 e Ft-os zárolt 

előirányzatából 5.768,0 e Ft-ot a zárolás alól felold. 

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

Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – működési saját, térítési díj 324,0 e Ft, 

felügyeleti szervi támogatás 647,0 e Ft- kiadási – dologi vásárolt élelmezés – 

előirányzatát 971,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés szerződésmódosításból 

eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 bevételi – működési saját 

térítési díj 44,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 235,0 e Ft – kiadási – dologi vásárolt 

élelmezés – előirányzatát 279,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi  - működési saját térítési díj 17,0, 

felügyeleti szervi támogatás 939,0 e Ft – kiadási – dologi vásárolt étkeztetés – 

előirányzatát 956,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés szerződésmódosításból 

eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

saját térítési díj 106,0 cím, felügyeleti szervi támogatás 449,0 e Ft – kiadási – dologi 

vásárolt étkeztetés – előirányzatát 555,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – működési saját térítési díj 61,0 e Ft, 

felügyeleti szervi támogatás 407,0 e Ft – kiadási – dologi vásárolt étkeztetés – 

előirányzatát 468,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés szerződésmódosításból 

eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím 
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bevételi  - működési saját térítési díj 221,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 719,0 e Ft 

– kiadási –dologi vásárolt étkeztetés – előirányzatát 940,0 e Ft-tal csökkenti a 

közétkeztetés szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási 

megtakarítás címén. 

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

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

saját térítési díj 331,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 744,0 e Ft – kiadási – dologi 

vásárolt étkeztetés  - előirányzatát 1.075,0 e Ft-tal csökkenti  a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 

71500-07 cím  - bevételi működési saját térítési díj 54,0 e Ft, felügyeleti szervi 

támogatás 180,0 e Ft – kiadási  - dologi vásárolt étkeztetés – előirányzatát 234,0 e Ft-

tal csökkenti a közétkeztetés szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és 

kiadási megtakarítás címén. 

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

működési saját térítési díj 210,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 254,0 e Ft – kiadási 

– dologi vásárolt étkeztetés – előirányzatát 464,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

tartozó Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi – működési saját 

térítési díj 643,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 386,0 e Ft – kiadási – dologi 

vásárolt étkeztetés – előirányzatát 1.029,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi – működési saját 

térítési díj 411,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 229,0 e Ft – kiadási – dologi 

vásárolt étkeztetés – előirányzatát 640,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi – működési saját 

térítési díj 120,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 260,0 e Ft – kiadási – dologi 

vásárolt étkeztetés – előirányzatát 380,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi – működési saját 

térítési díj 77,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 253,0 e Ft – kiadási – dologi vásárolt 

étkeztetés – előirányzatát 330,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi – működési 

saját térítési díj 94,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 227,0 e Ft – kiadási – dologi 

vásárolt étkeztetés – előirányzatát 321,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi – működési saját 

térítési díj 268,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 243,0 e Ft – kiadási – dologi 

vásárolt étkeztetés – előirányzatát 511,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 
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(19) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag 

tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi – működési saját 

térítési díj 185,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 260,0 e Ft – kiadási – dologi 

vásárolt étkeztetés – előirányzatát 445,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi – működési saját 

térítési díj 153,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 200,0 e Ft – kiadás – dologi 

vásárolt étkeztetés – 353,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés szerződésmódosításból 

eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi  - működési saját 

térítési díj 172,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 396,0 e Ft – kiadási – dologi 

vásárolt étkeztetés – előirányzatát 568,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi – működési 

saját térítési díj 489,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 321,0 e Ft – kiadási – dologi 

vásárolt étkeztetés – előirányzatát 810,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

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

tartozó Tolnai Lajos u. 7-9. Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi – 

működési saját térítési díj 325,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 288,0 e Ft – kiadási 

– dologi vásárolt étkeztetés – 613,0 e Ft-tal csökkenti a közétkeztetés 

szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén. 

(24) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához 

gazdaságilag tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás és kiadási dologi vásárolt étkeztetés előirányzatát 5.768,0 e Ft-tal 

csökkenti a közétkeztetés szerződésmódosításból eredményezett bevételi kiesés és 

kiadási megtakarítás címén. 

 

10.§ 

 

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

dologi előirányzatán belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 350,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz 

előirányzatát 350,0 e Ft-tal megemeli a „Köztes átmenetek „ interaktív drogprevenciós 

kiállítás rendezvényhez a Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. támogatása címén. 

 

11.§ 

 

( 1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11105 cím 

működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Kódexpress del-

afrikai labdarúgó tornán józsefvárosi gyermekek részvételének támogatása címén. 

(2)A képviselő-testület a Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11105 cím 

működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli az Aranycsapat 

Alapítvány józsefvárosi gyermekek dél-afrikai labdarúgó tornán való részvételhez 

repülőjegy vásárlásának támogatása címén. 
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12.§ 

 

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

dologi előirányzatán belül a polgármester saját keretét 223,7 e Ft-tal csökkenti, dr. Dénes 

Margit alpolgármester saját keretét 223,7 e Ft-tal csökkenti. 

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

személyi juttatás előirányzatán belül megbízási díj előirányzatát 360,0 e Ft-tal a munkáltatót 

terhelő járulékok előirányzatát 87,4 e Ft-tal megemeli Gyurics Éva grafikusművésszel 

kötendő megbízási díj (2010. április 1-től – 2010. szeptember 30.-ig) és járulékai címén havi 

egy Józsefvároshoz kötendő grafika készítésére. 

 

13.§ 

 

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

előirányzatán belül a zárolt bontás előirányzatnak a címesítését a Karácsony Sándor u. 3. 

számú és a Szerdahelyi u. 17. számú épületekben határozza meg. 

 

14.§ 

 

A képviselő-testület a módosított 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló  

9/2010.(II.22.) számú rendelet 18. számú előre és több éves kötelezettségvállalás mellékletét 

2011. évre vonatkozóan kiegészíti a Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért 

Nonprofit Kft. 172.000,0 e Ft-os fejlesztési támogatása  - 15. db. térfigyelő kamera és 1 db, 

központi munkahelybővítés, valamint analóg rendszerről digitális rendszerre történő átállás – 

címén. 

 

15.§ 

 

( 1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-03 cím kiadás 

dologi előirányzatából, valamint a 11701 cím pénzügyi, finanszírozási műveletek hitel 

előirányzatából 2.797,0 e Ft-ot töröl a Magdolna Negyed III. projekt költségvetési terv 

változása, valamint a pályázat benyújtása címén. 

(2)A képviselő-testület módosított 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 

9/2010.(II.22.) számú rendelet 17. számú zárolt előirányzatokon belül a működési általános 

tartalék zárolt előirányzatából 69.839,0 e Ft-ot a zárolás alól felold. 

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

belül a működési általános tartalék előirányzatából 69.839,0  e Ft-ot, a 11701 cím pénzügyi, 

finanszírozási műveletek hitel előirányzatából 69.839,0 e Ft-ot töröl a Magdolna Negyed III. 

projekt költségvetési terv változása, valamint a pályázat benyújtása címén. 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11604-03 cím  

dologi előirányzatát 50.009,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felújításra átadott 

pénzeszköz előirányzatát 48.969,0 e Ft-tal, a felújítás előirányzatát 1.040,0 e Ft-tal megemeli 

a Magdolna Negyed III. projekt költségvetési terv változása, valamint a pályázat benyújtása 

címén. 

 

16.§ 

 

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

címen belül az oktatási, nevelési, közművelődési ágazat KJT Helyi Juttatási 

Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 100,0 e Ft-tal 
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csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

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

Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi – felügyeleti szervi 

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

közalkalmazott támogatása címén. 

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

Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi – felügyeleti szervi 

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

közalkalmazott támogatása címén. 

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

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

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

közalkalmazott támogatása címén. 

(5) 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 – személyi juttatás – előirányzatát 

40,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott 20,0-20,0 e Ft-os támogatása címén.  

 

17.§ 

 

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

címen belül az oktatási,nevelési, közművelődési ágazat KJT. Helyi Juttatási 

szabályzatában foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 20,0 e Ft-

tal megemeli 1 fő közalkalmazott támogatása címén. 

 

18.§ 

 

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

felügyeleti szervek, önkormányzatok támogatása előirányzatán belül a központosított 

állami támogatás előirányzatát 781,0 e Ft-tal megemelni 2009. október 1- 

2009.december 31.-i időszakra leutalt prémiumévek program állami támogatása 

címén. 

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

finanszírozási, pénzügyi műveletek hitel előirányzatából 781,0 e Ft –tot töröl az (1) 

bekezdésben utólagosan megtérült kiadási fedezet címén. 

 

19.§ 

 

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12202 cím működési támogatásértékű 

bevételi előirányzatát 468,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 12202 cím 

személyi juttatás előirányzatát 368,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 

100,0 e Ft-tal megemeli a 2009. évi érettségi vizsga bonyolítására kapott támogatás és annak 

felhasználása címén. 
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20.§ 

 

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

dologi előirányzatán belül a kisebbségi tanácsnoki keret előirányzatáról 2.498,0 e Ft-ot 

átcsoportosít a személyi juttatásra 2.009,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatára 489,0 e Ft-ot bérjellegű szakértői, tanácsadói díj címén. 

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

dologi előirányzatán belül dr. Dénes Margit alpolgármesteri keret előirányzatáról 47,0 

e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működére átadott pénzeszköz előirányzatára szervezet 

támogatása címén. 

 

21.§ 

 

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

polgármesteri saját keret személyi juttatáson belül a megbízási díj  előirányzatát 136,0 e Ft-

tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 34,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás 11804 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 170,0 e Ft-tal megemeli a 

Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Józsefvárosi 

nemzetiségi napok szervezésének támogatása címén. 

 

22.§ 

 

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

– felügyeleti szervi támogatás, önkormányzatok támogatása, ezen belül a központi 

állami támogatás előirányzatát, valamint a kiadási felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát 1.797,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat 2009. december 

havi kereset-kiegészítés állami támogatása címén. 

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

támogatás és kiadási  - személyi juttatás 1.406,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

391,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.797,0 e Ft-tal megemeli a 2009. december 

havi kereset-kiegészítés címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás, önkormányzatok támogatása, ezen belül a központi 

állami támogatás előirányzatát 8.041,0 e Ft-tal megemeli a 2009. december havi 

kereset-kiegészítés címén. 

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

finanszírozási műveletek hitel előirányzatából 8.041,0 e Ft – tot töröl a (3) 

bekezdésben foglalt állami támogatás saját forrásból történt megelőlegezés 

visszatérülése címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás, önkormányzatok támogatása előirányzatán belül a 

központi állami támogatás előirányzatát 179.426,0 e Ft-tal megemeli a 2010. évi 

január és március havi kereset-kiegészítés címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 153.578,0 e Ft-tal megemeli – Polgármesteri  

Hivatalhoz gazdaságilag tartozó költségvetési szervek 1.617,0 e Ft, önállóan működő, 

valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 151.961,0 e Ft – 

költségvetési szervek 2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása 

címén. 
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(7) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Roma Szolgálat 

10000-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási – személyi juttatás 

828,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 224,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 

1.052,0 e Ft-tal megemeli a 2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása 

címén. 

(8) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Teleki téri Piac 

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

445,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 120,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 565,0 

e Ft-tal megemeli 2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

működési céltartalék előirányzatát 104,0 e Ft-tal megemeli a Német Kisebbségi 

Önkormányzat 2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

cím személyi juttatás előirányzatát 20.253,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát céljelleggel 5.469,0 e Ft-tal, összesen 25.722,0 e Ft-tal megemeli 2010. 

január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

cím személyi juttatás előirányzatát 17,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 

előirányzatát céljelleggel 5,0 e Ft-tal, összesen 22,0 e Ft-tal megemeli 2010. január, 

március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

(12) A képviselő-testület a Közterület-felügyelet 30001 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás és kiadási  - személyi juttatás 3.618,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 976,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 4.594,0 e Ft-tal megemeli 2010. 

január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

(13) A képviselő-testület a Közterület-felügyelet 30004 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás és kiadási – személyi juttatás 2.192,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 592,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.784,0 e Ft-tal megemeli 2010. 

január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

(14) 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 2.395,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 647,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.042,0 e Ft-tal 

megemeli  2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

(15) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához 

gazdaságilag tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi felügyeleti szervi 

támogatás és kiadási – személyi juttatás 2.847,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

769,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.616,0 e Ft-tal megemeli 2010. január, március 

havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

(16) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához 

gazdaságilag tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi felügyeleti szervi 

támogatás és kiadási – személyi juttatás 11.462,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

3095,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 14.557,0 e Ft-tal megemeli 2010. január, 

március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

(17) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához 

gazdaságilag tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás és kiadási – személyi juttatás 8.745,0 e Ft munkáltatót terhelő 

járulékok 2.361,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 11.106,0 e Ft-tal megemeli 2010. 

január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási – személyi juttatás 1.271,0  e Ft, 
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munkáltatót terhelő járulékok 343,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.614,0 e Ft-tal 

megemeli 2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás és kiadási  - személyi juttatás 2.709,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 731,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.440,0 e Ft-tal megemeli 

2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

tartozó Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 3.038,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 820,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.858,0 e Ft-tal megemeli 

2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 1.965,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 531,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.496,0 e Ft-tal megemeli 

2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 1.992,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 538,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.530,0 e Ft-tal 

megemeli 2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 1.724,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 466,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.190,0 e Ft-tal megemeli 2010. 

január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

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

támogatás előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 1.627,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 439,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.066,0 e Ft-tal megemeli 2010. 

január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 2.306,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 621,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.927,0 e Ft-tal megemeli 

2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 2.769,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 747,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.516,0 e Ft-tal megemeli 2010. 

január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 1.600,0 e Ft, munkáltatót 

terhelő járulékok 432,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.032,0 e Ft-tal megemeli 

2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 1.642,0 e Ft, munkáltatót terhelő 
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járulékok 443,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.085,0 e Ft-tal megemeli 2010. 

január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 1.849,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 499,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.348,0 e Ft-tal megemeli 2010. 

január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

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

támogatás előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 1.715,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 465,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.180,0 e Ft-tal megemeli 2010. 

január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 4.818,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 

1.301,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 6.119,0 e Ft-tal megemeli 2010. január, 

március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási – személyi juttatás 6401,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 1.728,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 8.129,0 e Ft-tal 

megemeli 2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás és kiadási  - személyi juttatás 5.642,0 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 1.524,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 7.166,0 e Ft-tal megemeli 2010. 

január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

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

kiadási – személyi juttatás 6.025,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.626,0 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel 7.651,0 e Ft-tal megemeli 2010. január, március havi 

kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

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

kiadási – személyi juttatás 8.096,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2.186,0 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel 10.282,0 e Ft-tal megemeli 2010. január, március havi 

kereset-kiegészítés támogatása címén. 

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

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

- személyi juttatás 4.003,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.081,0 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel 5.084,0 e Ft-tal megemeli 2010. január, március havi 

kereset-kiegészítés támogatása címén. 

(37) 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  - személyi juttatás 8.419,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 2.273,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 10.692,0 e Ft-tal 

megemeli 2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

(38) 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 6.526,0 e Ft, munkáltatót terhelő 
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járulékok 1.761,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 8.287,0 e Ft-tal megemeli 2010. 

január, március havi kereset-kiegészítés támogatása címén. 

(39) 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 - személyi juttatás 

4.808,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.298,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 

6.106,0-tal megemeli 2010. január, március havi kereset-kiegészítés támogatása 

címén. 

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

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

személyi juttatás 2.524,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 682,0 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 3.206,0 e Ft-tal megemeli 2010. január, március havi kereset-kiegészítés 

támogatása címén. 

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

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

juttatás 4.927,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.331,0 e Ft – előirányzatát 

céljelleggel 6.258,0 e Ft-tal megemeli 2010. január, március havi kereset-kiegészítés 

támogatása címén. 

 

23.§ 

 

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

juttatás előirányzatán belül a túlóra, szabadidő megváltás előirányzatáról 882,0 e Ft-ot 

átcsoportosít a közlekedési költségtérítés előirányzatára a közfoglalkoztatásban közreműködő 

kézbesítési feladat ellátók költségtérítése címén. 

 

24.§ 

 

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

felügyeleti szervi támogatás előirányzatából 1.380,0 e Ft-ot töröl/csökkenti és ezzel 

egyidejűleg a 11701 cím pénzügyi finanszírozási, hitel előirányzatából 1.380,0 e Ft-ot 

töröl a Németh László Általános Iskola bevételi többlete címén. 

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

saját – továbbszámlázás- előirányzatát 1.380,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 

a bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 

 

  

25.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 15.346,9 e Ft-

tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat OEP által finanszírozott 2010. évi kereset-

kiegészítés címén. 

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

működési bevétel  - és kiadási – személyi juttatás 12.084, 2 e Ft, munkaadókat terhelő 

járulékok 3.262,7 e Ft -  előirányzatát céljelleggel 15.346,9 e Ft-tal megemeli a 2010. 

évi kereset-kiegészítés címén. 
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26.§ 

 

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

felhalmozási előirányzatát 283.000,0 e Ft-tal megemeli üzletrész értékesítése címén. 

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

felhalmozási előirányzatát 283.000,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Pályaudvar ingatlan 

együttes megvásárlása címén, és egyben a kiadási előirányzatot zárolás alá helyezi az (1) 

bekezdésben foglalt bevétel teljesüléséig.  

 

 

27.§ 

 

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

felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása előirányzaton belül a központosított 

állami támogatás előirányzatát, valamint a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi 

támogatás előirányzatát 25.342,0 e Ft-tal megemeli az esélyegyenlőséget, 

felzárkóztatást segítő oktatás, valamint az integrációs oktatásban résztvevő 

pedagógusok anyagi támogatása címén. 

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

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

kiadási – személyi juttatás 1.028,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 277,6 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel 1.305,6 e Ft-tal megemeli a 2009/2010. tanévben az 

integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok anyagi támogatása címén . 

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

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

kiadási – dologi kiadások  – előirányzatát céljelleggel 1.516,4 e Ft-tal megemeli a 

2009/2010. tanévben az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő oktatás  - képesség-

kibontakoztató - támogatása címén. 

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

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

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 982,4 e Ft, munkaadót terhelő 

járulékok 265,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.247,6 e Ft-tal megemeli a 

2009/2010. tanévben az integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok anyagi 

támogatása címén . 

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

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

szervi támogatás –– és kiadási –  dologi kiadások – előirányzatát céljelleggel 1.070,4 e 

Ft-tal megemeli a 2009/2010. tanévben az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő 

oktatás  - képesség-kibontakoztató - támogatása címén. 

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

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

és kiadási – személyi juttatás 2.804,7 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 757,3 e Ft – 

előirányzatát céljelleggel 3.562,0 e Ft-tal megemeli a 2009/2010. tanévben az 

integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok anyagi támogatása címén . 

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

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

és kiadási – személyi juttatás 669,3e Ft, munkaadót terhelő járulékok 180,7  e Ft, 

dologi kiadások 2.138,2  e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.988,2 e Ft-tal megemeli a 

2009/2010. tanévben az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő oktatás  - képesség-

kibontakoztató - támogatása címén. 
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(8) 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 – személyi juttatás 3.070,9 e Ft, 

munkaadót terhelő járulékok 829,1 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.900,0 e Ft-tal 

megemeli a 2009/2010. tanévben az integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok 

anyagi támogatása címén . 

(9) 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 – személyi juttatás 989,8 e Ft, 

munkaadót terhelő járulékok 267,2 e Ft, dologi kiadások 1.561,2  e Ft, felhalmozás 

526,8 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.345,0 e Ft-tal megemeli a 2009/2010. 

tanévben az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő oktatás  - képesség-

kibontakoztató - támogatása címén. 

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

Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és 

kiadási – személyi juttatás 1.903,8 e Ft, munkaadót terhelő járulékok  514,1e Ft – 

előirányzatát céljelleggel 2.417,9 e Ft-tal megemeli a 2009/2010. tanévben az 

integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok anyagi támogatása címén . 

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

Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás –– és 

kiadási – személyi juttatás 220,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 57,0 e Ft, dologi 

kiadások 1.596,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.873,2 e Ft-tal megemeli a 

2009/2010. tanévben az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő oktatás  - képesség-

kibontakoztató - támogatása címén. 

(12) 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 770,4 e Ft, munkaadót terhelő 

járulékok  208,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 978,4 e Ft-tal megemeli a 2009/2010. 

tanévben az integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok anyagi támogatása címén . 

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

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 7150-06 cím bevételi felügyeleti 

szervi támogatás –– és kiadási – személyi juttatás 220,0e Ft, munkaadót terhelő 

járulékok 59,4  e Ft, dologi kiadások 857,9  e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.137,3 e 

Ft-tal megemeli a 2009/2010. tanévben az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő 

oktatás  - képesség-kibontakoztató - támogatása címén. 

 

28.§ 

 

A képviselő-testület a 9/2010.(II.)22. számú 2010. évi költségvetésről és végrehajtási 

szabályairól szóló rendelet 7.§ (9) bekezdésének szövegezését hatályon kívül helyezi és 

helyébe az alábbi szabályozás lép életbe: 

Az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetéséről, vagy lekötéséről – a számlavezető 

pénzintézeten kívül még további négy pénzintézet ajánlata alapján – dönt maximum 

egyedi 500 millió forint értékben az 5.§- ban foglalt szabályok betartásával, 500 millió 

forint feletti összegben történő befektetésről, vagy lekötésről és időtartamáról a 

Polgármester a Gazdasági, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság javaslata alapján dönt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és 

futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét az átmeneti szabad 

pénzeszköz leköthetőségét a Jegyző jogosult vizsgálni, aki a szabályszerűséget az 

ellenjegyzésével igazolja. 
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29.§ 

 

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

működési tartalékon belül a települési kisebbségi önkormányzatok állami támogatás 

céltartalék előirányzatát 5091,0 e Ft-tal csökkenti, a működési általános tartalékot 0,3 

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

előirányzatát 5.091,3 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok állami 

támogatása címén. 

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

felügyeleti szervi támogatás-  és kiadási   - munkáltatót terhelő járulékok 20,0 e Ft, 

dologi kiadások 445,7 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 100,0 e Ft – előirányzatát 

565,7 e Ft-tal megemeli a működési állami támogatással a kisebbségi önkormányzat 

6/2010.(II.22.) számú határozata alapján. 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – munkáltatót terhelő járulékok 25,0 e Ft, 

dologi kiadások 340,7 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 100,0 e Ft, működési 

támogatásértékű kiadás 100,0 e Ft – előirányzatát 565,7 e Ft-tal megemeli a működési 

állami támogatással a kisebbségi önkormányzat 5/2010.( II.23.) számú határozata 

alapján. 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – munkáltatót terhelő járulékok 25,0 e Ft, 

dologi kiadások 540,7 e Ft - előirányzatát 565,7 e Ft-tal megemeli a működési állami 

támogatással a kisebbségi önkormányzat 5/2010.(III.01.) számú határozata alapján. 

(5) A Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás 

– kiadási – személyi juttatáson belül a megbízási díj 365,7 e Ft, munkáltatót terhelő 

járulékok 200,0 e Ft - előirányzatát 565,7 e Ft-tal megemeli a működési állami 

támogatással a kisebbségi önkormányzat 6/2010.(II.22.) számú határozata alapján. 

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

felügyeleti szervi támogatás -  és kiadási – dologi előirányzatát 365,7 e Ft, működésre 

átadott pénzeszköz előirányzatát 200,0 e Ft - előirányzatát 565,7 e Ft-tal megemeli a 

működési állami támogatással a kisebbségi önkormányzat 2/2010.(II.20.) számú 

határozata alapján. 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 

10,0 e Ft, dologi kiadások 355,7 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 200,0 e Ft - 

előirányzatát 565,7 e Ft-tal megemeli a működési állami támogatással a kisebbségi 

önkormányzat 6/2010.(III.11.) számú határozata alapján. 

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

szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatáson belül a megbízási díj 220,0 e Ft, 

munkáltatót terhelő járulékok 172,0 e Ft, dologi kiadások 100,0 e Ft, működési 

támogatásértékű kiadás 73,7 e Ft -  előirányzatát 565,7 e Ft-tal megemeli a működési 

állami támogatással a kisebbségi önkormányzat 18/2010.(II.20.) számú határozata 

alapján. 

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

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – munkáltatót terhelő járulékok 7,0 e Ft, 

dologi kiadások 358,7 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 100,0 e Ft, működési 

támogatásértékű kiadás 100,0 e Ft - előirányzatát 565,7 e Ft-tal megemeli a működési 

állami támogatással a kisebbségi önkormányzat 5/2010.(II.20.) számú határozata 

alapján. 
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(10) A képviselő-testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím bevételi – 

felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatáson belül a megbízási díj 

360,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 98,0 e Ft, dologi kiadások 107,7 e Ft - 

előirányzatát 565,7 e Ft-tal megemeli a működési állami támogatással a kisebbségi 

önkormányzat 2/2010.(II.19.) számú határozata alapján. 

 

30.§ 

 

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

felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása, ezen belül a kisebbségi 

önkormányzatok központosított állami támogatása előirányzatából 5.091,0 e Ft-ot 

átcsoportosít a működési támogatásértékű bevételi előirányzatára a 2010. évi elemi 

költségvetés készítéséhez készült  MÁK 10746/1/2010.számú levelében foglaltak 

miatt.  

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

központosított állami támogatás előirányzatából 566,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési 

támogatásértékű működési bevételi előirányzatára a 2010. évi elemi költségvetés 

készítéséhez készült  MÁK 10746/1/2010.számú levelében foglaltak miatt.  

 

31.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.514.961,0 e 

Ft-tal megemeli a 2009. évi pénzmaradvány felhasználása címén. 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz nem tartozó költségvetési szervek 

bevételi és kiadási előirányzatát 458.574,0 e Ft-tal megemeli a 2009. évi 

pénzmaradvány felhasználása címén a 3. számú melléklet 1-36.sorszám alatti 

részletezés alapján. 

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

bevételi és kiadási előirányzatát 9.165,0 e Ft-tal megemeli a 2009. évi pénzmaradvány 

felhasználása címén a 3. számú melléklet 37., 39. sorszám alatti részletezés alapján. 

(4) A képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatát 

9.997,0 e Ft-tal megemeli a 3. számú melléklet 40-49. sorszám alatti részletezés 

alapján a 2009. évi pénzmaradvány felhasználása címén. 

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi pénzforgalom nélküli és kiadási 

előirányzatát 2.037.430,0 e Ft-tal megemeli a 4/a-b. mellékletben részletezettek és 

címrend alapján a 2009. évi pénzmaradvány felhasználása címén. 

(6) A képviselő-testület az Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím pénzforgalom 

nélküli előirányzatát 74.223,0 e Ft-tal a kiadási működési céltartalék és felhalmozási 

céltartalék előirányzatát 74.223,0 e Ft-tal megemeli az 5. számú mellékletben 

részletezettek alapján a 2009. évi pénzmaradvány felhasználása címén. 

(7) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi pénzforgalom nélküli 

előirányzatát 998,0 e Ft-tal megemeli. 

(8) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím dologi előirányzatát 

16.034 e Ft-tal megemeli 2009. évi  állami támogatás elszámolása visszafizetése 

címén. 

(9) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési 

támogatásértékű bevétel előirányzatát 195.717 e Ft-tal megemeli az költségvetési 

szervek 2009. évi pénzmaradvány elvonása címén. 
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(10) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 11108 cím kiadás támogatásértékű 

működési kiadás előirányzatát 75426,0 e Ft-tal megemeli a költségvetési szervek 

2009. évi alulfinanszírozása címén. 

(11) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím, működési 

általános tartalék előirányzatát 105.255,0 e Ft-tal megemeli a 2009. évi szabad 

pénzmaradvány címén. 

(12) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 

11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 25.002,0 e Ft-tal 

törli/csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11701 cím pénzügyi finanszírozási műveletek 

hitel előirányzatát 25.002,0 e Ft-tal törli/csökkenti. 

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 

11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 80.253,0 e Ft-tal csökkenti 

feladatok támogatása címén. 

(14) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 

cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.578,0 e Ft-tal megemeli. 

(15) 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 dologi előirányzatát céljelleggel 2.578,0 e Ft-tal megemeli 

az iskolabusz költsége címén. 

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

cím dologi előirányzatát 1.950,0 e Ft-tal megemeli végrehajtás költsége címén. 

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

cím dologi előirányzatán belül a Polgármesteri saját keretet 4.365,0 e Ft-tal, dr. Dénes 

Margit alpolgármester saját keretét 1.419,0 e Ft-tal megemeli. 

(18) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 

11601-02 cím dologi előirányzatát 14.606,0 e Ft-tal megemeli kéménykarbantartás 

címén. 

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

11601-02 cím felújítási előirányzatát 6.105,0 e Ft-tal megemeli útfelújítás jó teljesítési 

garancia címén. 

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

11601-02 cím felújítási előirányzatát 21.012,0 e Ft-tal megemeli önkormányzati 

tulajdonú épületek felújítása lapítás céljából címén. 

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

11601-02 cím felújítási előirányzatát 28.218,0 e Ft-tal megemeli önkormányzati 

tulajdonú helyiségek felújítása lapítás céljából címén. 

(22) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi 

pénzmaradványból áthozott következő kiadási előirányzatait zárolja és ezzel a 2010. 

évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.22.) számú melléklet 

17. számú mellékletét kiegészíti: 

 

- parkoló megváltás befizetés előirányzatának  - felhalmozási céltartalék –  37.663 e Ft 

- faültetés, faápolás céltartalék előirányzatának - működési céltartalék -   32.003 e Ft 

- környezetvédelmi alap előirányzatának  - működési céltartalék -   4.557 e Ft 

- Főv. Önk. Lakáselidegenítésből átadott pe.  - 11602 cím  felh.tám.ért. -  319.112 e Ft 

- Mélygarázsépítés – 11605 cím felhalmozás Auróra  -     270.000 e Ft   

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

        összesen:   663.335 e Ft 

(23) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól 

szóló 9/2010. (II.22. ) számú rendelet 17. mellékletében szereplő 11601-01 dologi 
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előirányzatán belül a Karácsony Sándor u. 3. és a Szerdahelyi u. 17. számú lakóházak 

bontása 41.000,0 e Ft előirányzatát, valamint 11602 cím dologi előirányzatán belül a 

vízóraszerelés és díjazása 10.800,0 e Ft előirányzatát a zárolás alól feloldja. 

 

32.§ 

 

Az 1.-31 §-ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzata – finanszírozási, pénzügyi műveletekkel együtt –25.210.300,0 e Ft-ról 

28.139.334,5 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az ügyosztályok, 

irodák, csoportok és az intézmények költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 7. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

33.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Budapest, 2010. május 

 

 

 

 

 

 

dr. Xantus Judit        dr. Kocsis Máté 

      jegyző         polgármester 

 

 

 


