36/2002. (X.22.) számú rendelete 
a 2002. évi költségvetés és végrehajtási rendelet módosításáról.

A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete a Magyar Köztársaság 2001. – 2002.
évi a költségvetésről szóló 2000. évi CXXXIII. tv. a helyi önkormányzatokról szóló 1999.
évi LXV. tv., valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992 évi
XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított
217/1998 (XII.31.) Korm. Rendelet felhatalmazása alapján a Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2002. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól
szóló 2/2002.(II. 1.) rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg.
1. §

(1)

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – központosított állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás 217.703,5 eFt, működésre
átadott pénzeszköz, Józsefvárosi BÁRKA Színház KHT 18.171,3 eFt, működési céltartalék 775.2 eFt - előirányzatát 236.650 eFt-tal megemeli a közalkalmazottak és
egyéb bérrendszer alá tartozó alkalmazottak 2002. szeptember 1.-i átlagos 50 %-os
bérfejlesztése (3 hó) címén.

(2)

A képviselő-testület az intézmények bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási
– személyi juttatás 152.953,7 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 48.945,2 eFt – előirányzatát 201.898,9 eFt-tal megemeli céljelleggel, elszámolási kötelezettség előírásával a közalkalmazottak 2002. szeptember 1.-i átlagos 50 % bérfejlesztése címén az 1.
sz. mellékletben részletezettek alapján.

(3)

A képviselő-testület az intézmények bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási
– személyi juttatás 11.973,2 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 3.831,4 eFt – előirányzatát 15.804,6 eFt-tal megemeli céljelleggel, elszámolási kötelezettség előírásával a
bérfejlesztés miatti túlóra, helyettesítés, műszakpótlék, ügyeleti és készenléti díj bérkülönbözete címén a 2. sz. mellékletben részletezettek alapján.
2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - felhalmozási és
felújítási tartalékon belül a lakásalap - előirányzatát 10.000 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felújítás Bókay János 56. lakóépület felújítási előirányzatát 10.000 eFt-tal megemeli.
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3. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – működésre átadott pénzeszköz előirányzatán belül az 1997. december 31. előtt keletkezett díjhátralékok rendezése – előirányzatát 8.090 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az egyszeri juttatás előirányzatát ugyanezen
összeggel megemeli.
4. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – működésre átadott pénzeszköz előirányzatán belül az 1997. december 31. előtt keletkezett díjhátralékok rendezése előirányzatát
1.448. eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés meghosszabbítása címén.
5. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási – felújítási előirányzaton belül a Polgármesteri Hivatal III. emeleti WC csoport felújítási előirányzatát 1.600 eFt-tal csökkenti és
ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Baross u. 59. Óvoda kertjében létesítendő vizesblokk és játéktároló kialakítása címén.
6. §

(1)

A képviselő-testület és az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal kiadási – működésre
átadott pénzeszköz – előirányzatát ezen belül az 1997. december 31. előtt keletkezett
díjhátralékok rendezése előirányzatát 4.407 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

(2)

A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített
Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás 1.150 eFt, felújítás 3.257 eFt előirányzatát 4.407 eFt-tal
megemeli 2 db konyhai robotgép, valamint 1 db burgonyakoptató beszerzése, és a Baross u. 117. sz. alatti bölcsőde udvari járóburkolat felújítása címén.
7. §

(1)

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási – működésre
átadott pénzeszköz előirányzatát belül az 1997. december 31. előtt keletkezett díjhátralékok rendezése – előirányzatát 3.600 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási –
intézményi támogatás – előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

(2)

A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa
Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati
támogatás – és kiadási – dologi 1.500 eFt, felhalmozás 2.100 eFt – előirányzatát 3.600
eFt-tal megemeli az előterjesztésben részletezett feladatok ellátása címén.
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8. §

(1)

Az 1-7 §-ban foglalt módosítások miatt a kerület bevételi és kiadási módosított előirányzata 18.976.973 eFt-ról 19.213.623 eFt-ra módosul. A Hivatal és az Intézmények
előirányzatának módosítása miatt a módosított költségvetési előirányzatokat a 3. sz.
melléklet tartalmazza.

(2)

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2002. 10. 15.

dr. Marosi György
jegyző

Csécsei Béla
polgármester
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