
A kihiľdetés módja: kiÍ1iggesztés
A kihiľdetés napja: 2016. február 4.

Budapest Főváros VIII. kerii|et Jĺĺzsefuáľosi onkormányzatKépviselő-testiiletének
1 /2016. (II.04.) tinkoľmányzati ľendelete

a 2016. évi kiiltségvetésľől

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi onkorm ányzat Képviselő-testĺilete aZ
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eľedeti jogalkoiói hatáskörében, az
Alaptorvény 32. cikk (l) bekezdés Í) pontjában meghatározott feladatkoréberr eljáľva a
következőket rendeli el:

t. A köItségvetés bevételeinek és kiadásainak fő iisszege, a hiány és többlet
méľtéke

1. $ (1) A rendelet hatá|ya a képviselő-testületre és annak
képviselő-testület bizottságai, a polgáľmesteri hivatal, a
költségvetési szerveire és gazdasági társaságaiľa terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában:

a) költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, az
irányított költségvetési szerv'

önkormányzat áIta| alapított és

b) gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött kozszo|gá|tatási szerződés alapján
kcjzfeladatot lát el és önkormányzatitulajdonban ál1,

c) kisösszegű szolgá|tatás és készletbeszerués: aZ a szolgáltatás, készletbeszerzés,
amelynek érté|dlatfua 100 e Ft.

2. $ A képviselő-testĹilet az önkormánłzaÍ 20 | 6. évi kĺiltségvetésének

szerveire (polgármester, a
jegyző), aZ önkormányzat

költségvetési bevételeit

ťlnanszír o zás i b evétel ei t

költségvetési kiadásait

ťtnanszit o zás i kiadásait

a költségvetés bevételi és kiadási főösszesét

állapída meg.

3. s A kĺiltségvetés címĺenđjét az 1. mellék]et 1471ąf,1y1ąrz'a'

15.963.043 e Ft-ban.

6.837.299 e Ft-ban,

17.890.679 e Ft-ban,

4.909.663 e Ft-ban,

17.890.679 e Ft-ban
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2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. $ (1) A bevételi és kiadási elofuáĺyzatok megbontását címĺend szerint, kozgazdasági jelleg
szerinti tagolásban, kote\ező, önként váI|alt, állami (á||amigazgatás1) fe|adatokĺa a 2.
mel lékl ęt taĺtalmazza.

(2) Az ęIoző évi kĺĺltségvetési maradványok előiĺányzatát feladatonként a 3. melléklet
tartalmazza.

(3) Az európai uniós forľásból és az azo|<hoz ręndelt önkormányzati fonásb őI, e\őzo évi
koltségvetési maľadviínyból finanszirozott programok, projekÍek e|őirányzatát a 4. melléklet
tartalmazza.

(4) A működési cél és általános tartalékok, a felhalmozási céltaĺtalékok e|őirányzatát
kotelező és onként vállalt feladatok szerinti bontásban, és a tartalékok eloirányzatának
átc s op orto s íttsát a vonatko zó hatáskö ro k et az 5 . me l léklet tarta|mazza.

(5) Az önkoľrnányzat beruházási előirttnyzataĺt feladatonként' a felújítási előirányzatait
célonként, a felhalmozási célú támogatások kiadási e|óiľtnyzatait címĺend szerint, ezen belĹil
kötelezo. önként vállalt, á||ami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. rnelléklet
tartalntazza.

(6) Äz önkormányzati torzsvagyon kaľbantartási, fejlesztési ťeladatainak bevételi és kiadási
előírányzatait kote|ęzo, cinként vál|a|t, éú|ami (áItamigazgatási) feladatok szerinti bontásban a
7. mellékle t taúa|mazza.

(7) Az uzletĺ vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási e|őirányzatainak
részletezésétkote|ező és önként váI|a|t feladatok szerinti bontásban a 8. mellék|ettarta|mazza.

(8) A pľojektek bevételi és kiadási e|őirányzatait kĺjtelező és önként vállalt feladatok szerínti
bontásban a 9 -I I . melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési szervek eĺgeđéIyezettléÍszźĺmát, foglalkońatásijogviszonyuk,ko'te|ezo,
önként vtilalt, állami (a||amigazgatási) feladatok szerinti bontásban, és az önkormányzati
kĺi zfo g1 alk o ztatás 1 étszámkere tét a 12 . me 1 1 ékl ęt tartalmazza.

(10)A koltségvetési szervek céljellegű kiadási e|őirényzatait címľend szerint a l3. melléklet
tartalmazza.

(1,1) Az önkormányzat ztĺro|tkiadási e|őirányzatait feladatonként a 74. mellék|ettartalmazza.

3. A2016. évĺ ktiltségvetés végrehajtási szabá|yai

5. $ (1) Az önkoľmtnyzat kĺĺltségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a kcĺltségvetési
szerv költségvetésének végrehajtásáért a szęrv vezetoje, az önkormányzat könywezetésével
kapcsolatos feladatok ęI!átásá'ért a jegyzó, a kciltségvetési szerv kĺinywezetésével kapcsolatos
feladatok ę|látź.sáért a szeÍv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésiiket az e ľendelet
mellékleteiben meghatźtrozott ĺĺsszegekkel kĺitelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy
jővá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetéstikben jóváhagyott
e|í5irányzattal e rendęletben foglalt előírások figyelembevételével önállóan ľendelkeznek.

6. $ (1) A költségvetési szervek, a gazdasági tĺáľsaságok kötelesek az előíľt bevételek,
valamint a. költségvetésben tervezett. kciltségvetési bevételek beszedésére, jogosultak a



ťlnanszírozási bevételek telj esítéséľe, továbbá j o gosultak a j óváhagyott
terhére a kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabá|yokban és

kiadási előiľányzatok
a képviselő-testĹileti'

v agy b lzotts ág i határo zatokb an fo g l altak s zerint.

(z) 
^ 

kĺiltségvetési szeľv az alapítő okiratában
szakmai alaptevékenységére használhatj a fe| az e
támogatásként folyósított támogatást és a
clőirányzatokat'

meghatározott közfeladat ęl|źtására és a
rendeletben megállapított irĺányító szervi
tevékenységhez kapcsolódó bevételi

(3) A költségvetési szerv, a gazďasági társaság a költségvetési év kiadási e|őirányzatainak
terhére kotelezettséget csak úgy vállalhat, ha armak pénzugyi teljesítése fO|6. december
3l-ig, de legkésőbb kcjvetkező év febľuár 28-ig, a projektek esetén legkésőbb a projekt
megvalósításának napjáig megtörténik. Kĺjtelezettség kizáĺólag a jóváhagyott e|óiiánýzat
szabad maradványának teľhére vállalható.

(4) A kiadásokat a bevételęk teljesülési ütemére figyelemmel kell teljesíteni, a
kötelezettségvállalásokban a kifizetés Ĺitemét a bevétęlek teljesítési titeméhez kell igazítani. A
jóváhagyott kiadási e|ótćnyzatok, amennyiben a tęwezętt bevételek nern folynaĹ be, nem
teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása nem vonia automatikusan maga után az
oltkoľnány zati támo gatás növekedését.

(5) A ber,ételi e|őírányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag azok
túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása
esetén azokat csökkenteni kell.

(6) A bevételi e|őftányzatot a költségvetés módosításáta vonatkozó hatáskörök
figyelembevétęlével módosítani kell, ha az adott koltségvetési bevételre vonatkozó
jogszabályi előíľások év közben váItoznak, vagy amennyiben jogszabáIy, vaw az irányítő
szeľv további feladatot hatátoz meg.

(7) Az egységes ľovatrend 81. Műkcjdési célú támogatások á|\amháztaľtáson beltilľől, 82.
Felhalmozási célú támogatások á||amháztaĺáson belülrol, 86. Működési célú átvett
pénzeszkozök és B7. Felhálmozási célú átvett pénzeszkozök rovatokon megtervezett bevételi
előirétnyzatok a kciltségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsatott költségvetési
bevételekkel abban az esetben is megnövelhętők' ha a bevételi előirányzatok még nem
teljesültek tlil, azonban az adott cél a kcjltségvetési év bevételi e\(5irtnyzatainak tervezésekor
nem volt fĺgyelembe vehető.

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk,
tevékenységfü soľán kötelesek a gazđaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a
szabá|yszerűség kĺivetelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott bevételi és
kiadási, ezen belül a kiemęlt e|őitźnyzatok betartásźtval. A költségvetési szetv saját
hatáskörébęn jogszabá|y a|apjźn végrehajtott kciltségvetési e\őirányzat módosítása és
átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végľe, ha az a kĺjtelező feladatellátást,
működtetést, valamint az éves fizetési kcjtelezettségeket nem veszé|yezteti.

(9) Az önkormányzat, a kĺiltségvetési szervek, a gazdasági társaságok a jóváhagyott
bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves
likviditási tervet kĺitelesek készíteni' melyet havonta ťelül kell vizsgálni és azokat a
polgáľmester hagyj a j óvá.

7. $ (1) A Polgármesteľi Hivatalná| e|Iátoťt hatósági (á|lamigazgatási) feladatokkal, valamint
a kĺizteriilet-felügyeleti tevékenységgel, kerékbilincseléssel kapcsolatos bevételek a
Polgármesteľi Hivatal bevételét képezik.



(f) A koltségvetési szervnek az źitala végzett vźi|aIkozási tevékenységet meg kell szünteinie
legkésőbb a f0I6. évi koltségvetési beszámoló elfogadásával egyidejiĺleg, ha aZ e
tevékenységből száľmaző bevételek nem feđez1k az adott tevékenységgel osszefügg1..
valamennyi kĺĺzvetlen kiadást, aZ atlhoz hozzáľęnde|hető kĺjzvetett kiadásokat és aZ
amortizácjőt.

(3) A költségvetési sZeľV a váIlalkoztsi tevékenységéből szérmaző vállalkozási
maradványának a társasági adó általános mértékével megegyező hányađát kĺiteles aZ
onkormányzat 10403387-00028570-00000000 szám|ájára tźrgyévet k<ivető év február 28-ig
beťĺzetni.

8. $ (1) A koltségvetési szervek - a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségĺigyi Kcizpont és a
Polgármesteri Hivatal kivételével - az áfa visszaigénylésből befolyt bevételeiket nem
haszná|hatják fel, azok a 20L6. évi költségvetési maradvány elszámo|ásánáI, vagy a
képviselo.testĹilet év kozbeni dontésével elvonásra kerülnek.

(2) 
^ 

koltségvetési szervek a jóváliagyott kiadási eIőirányzataik terhéľe elsődlegesen a
jogszabáIyokban meghatározott kcjtelezo illetmények kifizetését követőęn akozizemi díjakat,
valamint az ęIIćttottak étkeztetési költségeit , az elléúottak juttatásait egyenlítik ki.

(3) A költségvetési szervek az egységes rovatľend Kll01. Töľvény szerinti illetmérryek,
munkabérek rovat eľedeti előirányzatának és annak jaľulékainak megtakarítása terhére a
polgármesteľ engedélye nélkül:

a/ tires álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatľa helyettesítési
đíjat, tulorát,

b) munkaviszony megszüntetésę miatt keletkező munkából felmentett időszakĺa járő
kotelező illetméný, szabadságm egv á|tást, végkielégítést,

c) az évkozben feimeľüiő és az eľeđeti kcĺltségvetésben nem teruezett G*ŕES-ľoi, GYED-
ľől visszatérő a|kalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alka\mazott
illetményét,

d) az évkozben felmerülő és az eredęti költségvetésben nem teruezett jubileumi és
hűségjutalmat,

e) az a|ka|mazotI betegsége idejére az őt megillető juttatást _ betegszabadság és táppénz-
hozzájttrl|ás -,

fl a munkavźtl.Ia|ő kötelező munkaidején feltĺli ľendkívtili munkavégzésľe elrendelt
tillőtéĺ,

.' g) az alapítő okirat szerinti kozfeladat el|átásának teljesítése érdekében feltétlenul
i szüksége s, kízárő|ag külső szem é|y r észér e megbízási díj at

fizethetnek ki.

(4) A Polgármesteri Hivatal vezetője rendkívtili, cé|hoz kötött fęladatot á||apíthat meg a
fogla|koztatotÍak Észére (célfeladat) _ különösen anyakönyvezetők, éjszakai ellenőrzés,
projektek végrehajtása, kataszttőfa miatti tigyelet, hátľalékbehajtás, egyéb ) melynek
eredményes végrehaj tásáért céljuttatiĺst határozhat ffiog, melynek e|őirtĺlyzatál: a'

Polgármesteľi Hivatal j óváhagyott költségveté se tartalmazza.

(5) Az e rendeletben meghatározottakon kívtil a kcĺltségvetési szervek normatív jutalom,
céljuttatás kiflzetéséről a polgáľmester dĺint, amennyiben a ktiltségvetési SZerV
bérmegtakaritásźhől a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat rrlőđłsítźłs
megtortént.

(6) A költségvetési szervek béľmegtakarításábő| nem fedezett normatív jutalom és céljuttatás
kifizetéséről a polgármester javasl atáta a képviselő-testĹilet dĺĺnt.



(7) A bérmegtakarításból nem fedezett és a költségvetési szerv költségvetésében nem
tervezett, de jogszabály szerinti jubileumi jutalom és a ktĺlön helyi szabáIyzat a\apján
Íizetendő hűségjutalom kifizetésének költségvetési fędezetéről koltségvetés módosítással
egyidejűleg aZ általános tarta|ék teľhére átruhźzott hatáskörben a polgármesteľ dcĺnt
figyelemmel e rendelet2f . š (1) bekezdés d) pontjában foglaltakľa.

(8) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem
lehet ĺ.ĺlbb aZ egységes ľovatľend Kl10i. Törvény szerinti illetmények, munkabéľek rovat
éves eĺedeti e|oir ány zatának | 5%-źlnáI.

(9) A koltségvetési szery a szemé|yi juttatások e|őirányzatának átmeneti megtakarítása
terhére tar1ós kötelezettséset nem vállalhat.

9.$ (1) Az orrkornrányzat és akoltségvetési szervek koltségvetési szabad és feladaťtal terhelĺ
maradványát a képviselő-testület hagyja jővá. A szabad költségvetési marudvány
fe|hasznźiásáľó l a képviselő {estület dönt

(f) Az önlĺoľmányzat és a költségvetési szeľvek a 2OI5. évi költségvetési maradványt a
költségvetési rnaľadvány jóváhagyása elott kizárőIag a f}I5. évben vállalt kötelezettségbő1
áthťrzódó kifizetésekľe, feladatokľa foľdíthatják. Ettől eltéľőerr a képr,iselő-testÍilet kĹilön dönt.

10.$ A koltségvetési szerv engedélyezett létszáma nem léphető túI, annak módosításáról
kiztrőlrag a képviselo-testület dönt.

11.s A költségvetési szeľvek a céljellegu e|őirttnyzatokat kizárő|ag a jővźhagyott célľa
használhatják fel, a céltól eltérő felhasznáIásľól a képviselő-testtĺlet dont. A költségvetési
szeľv köteles a céljellegű előiľányzatokről és azok fe|hasznáIásáról számvitelileg olyan
elkĺiloníteťt nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az e|szźimolást és az ellenoľzést.

12.$ A zźlro|t e|őirányzatok a polgármester dĺjntéséig nem hasznźt|hatők fel. A polgáľmester
döntését mege|ozően a Polgármesteri Hivata| gazdasźryi vezetoje nyilatkozik aľról, hogy a
zárolt előirányzatok felhasználása aZ onkormźtnyzat, valamint a költségvetési szervek
feladatellátását és kciltségvetését nem veszélyezteti. A polgármester év közben aZ
onkormányzat kciltségvetési egyensúlyának megtartása éľdekében a jőváhagyott kiadási
e|őir ány zatok köztil zár o|hat.

13.$ (l) Az önkormányzat nevébęn a polgármester, a kcĺltségvetési szerv nevében a
koltségvetési szerv vezetője, a kozszolgáltatási szeĺződés keretében ellátandó feladatokra
vonatkozóan a gazdasági társaság vezetóje képviselő-testületi dĺjntés nélkül klzárőIag olyan
pá|yézatot nffithat be, mely a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mríkĺjdési
SzabźůyzatárőI sző|ő önkoľmányzati renđe\etben, az a|apítő okiľatában, kozszo|gá|tatási
szerzódésben meghatározott kozfę|ađat és szakmai alaptevékenység ellátásra irányul, és
költségvetési éven túli taĺós kotelezettségvállalással nem jár' és nem igényel önĺészt és nem
utófinanszítozott.

(2) 
^ 

képviselő-testĺileti döntést nem igény|ő pátyázat esetében a kĺiltségvetési szervek
vezetoi, a gazdasági társaságok vezetői - kozszo|gáltatźsi szerzódés keretében ellátandó
feladatok es etében - a pol gármester el őzetes j óvahagy ásén a| p tt|y ázhatĺak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pźt|yánati támogatás kizárő|agaptůyázati célra fordítlłató.

14.s (1) Az önkormányzat kíadási e|őirányzatai e\oirányzat-mődosítás nélkül csak olJ'ali
esetben léphetők túl, melyeket jogerős bírósági ítéletek, e||enorző szervek határozatai szerinti



kotelęzettségek teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra, ęI|átásra vonatkozó
j o go s ults ág, Y agy pá|y ázati támo gatások felhasználása eredmé ny ezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket kovetően a polgármesteÍ, a költségvetési szerv
vezetóje köteles intézkedni a k<iltségvetési előirányzat módosítása, átcsoportosítása tárgyában,
vagy kezdeményezni a kcĺltségvetési előirányzat azomali módosítását, átcsoportosítását.

(3) Lz (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a gazdasági társaság vezetője köteles
kezdeményezni a költségvetési előiľányzat/ kompenzáció/költségtérítés azonnali módosítását,
átcsoportositását.

15.$ Tárgyéven túli fizetési kotelezettséget a képviselő-testüIet - kivéve a jogszabźlIyon,

bírósági, áI|am\gazgatási jogerős dontésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly
mértékben, ha az az esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszírozását és a vállalt
k o te l e zeťts é gek telj es ítését ne m v e széIy ezteÍi,

16. s (1) A ber,ételi e|őirányzatok teljesítésének elmaradásáróI és annak okaiľól a
költségvetési szervek vezetóĺ, a jegyző, a gazdasźĺgi társaságok vezetői kötelesek
rregyeclévenként a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság
szükség esetén javaslatot telret a képviselő-testületnek a koltségvetés csökkentéste, vagy az
eIó ir ány zato k ö s sze gén ek mé rsé kl é s é re, vag y to ľ1 és ér e, v agy zár olásár a.

(2) A költségvetési szeľvek vezetői. a jegyzo, a gazdasági társaságok vęzetői kcjtelesek
negyedévente a 30 napon túli, lejáľt esedékességű elismeĺt tartozźsá'|Iomány méľtékéľől,
annak okáról, alaktrlásáról a Váľosgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tttjékaztatnl. ĺu
bizottság szükség esetén a képviselő-testületnęk javaslatot tesz atartoztts rendezésére.

12\ ^ 
.|,ź1+^4.,,^+4^| 
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félévente a 60 napon túli, |ejárr esedékességiĺ kcivętęlésállományróI, annak okáról,
alakulásáról a Városgazdálkodási és a Pénztigyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség
esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a behajtás érdekébęn.

(4) A költségvetés féléves teljesítésérol a polgármesteľ szeptember 30. napjźigtájékoztatjaa
Képviselő-testületet.

17.$ (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó osszege:
polgármester 2.000 e Ft,
alpolgármesteľ 800 e Ft/fő.

(2) Az (1) bekezdés szeľinti keret elsősoľban a tisztség e||átásához' a döntéshozata|
elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazásttra, tovttbbá,

önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi előírások betartásával szabadon
fe|hasznźihatő.

18.$ (1) A költségvetési szervek engedélyezett létszámtn beltil fogla|końatottak ?016. évi
cafetéria-juttatásának éves ĺisszege, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket:

a) aPo|gttrmesteri Hivatal munkavállalói esetén 200 e FtJévlfő,
b) akozaÍka|mazottakjogállásáról szóló I99f . évi XXXIII. törvény hatźl|ya a|á és a munka
töĺvénykönyvéről sző|ő 20|2. évi. I. törvény hatá|ya aIá tartoző költségvetési szeľveknél
fo gla|koztatottak esetén 17 5 e Ft/ év / fő.



(f) 
^ 

Józsefváľosi Szęnt Kozma Egészségügyi Központ á|ta| fogtalkoztatottak f0|6. évi
cafetéria-juttatásának éves összegét a jogszabttlyban meghatározott keľetek kozott, a
költségvetési szerv vezetoje á|Iapít1ameg a saját bevételének terhére.

19.$ A kiadások készpéĺuben t<irténő teljesítésére a kovetkező esetekben kertilhet sor,
figyelemmel az ĺinkormányzat, a költségvetési szervek pénzkezelési szabáIyzatźtban
meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő Íizetési módok előnyben részesítésének
követelményére:

1. egységes rovatrend K3l. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisösszegiĺ kiadások,
f. egységes rovatrend K61. Immateľiális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai

eszkĺjzök beszetzése, létesítése és a K64. Egyéb tárgyi eszközĺjk beszerzése, létesítése
rovatain elszámolandó kisértékű immateľiális javak, tárgyí eszkoz beszerzésére irányuló
kiadások,

3. egységes ľovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű
szo| gáItatás i kiadások,

4. az a|ka|mazottak egységes rovatrend Kli01. Tĺiľvény szeľinti illetmények munkabérek
rovaton elszámolandó kiadásokon kívtĺli személyi juttatásai, hó közi kifizetések és a K12.
Ki'ĺlső személyi juttatások ľovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az é:intel1
munkavállaló kérése alapján a koltségvetési szerv pél.nkeze|ési szabźiyzatában elre
fe l hatalma zo tt szeméIy a kiťĺzetés t enge d é l ye z i .

5. belft'ldi, külföldi kikĹildetéSekhez kapcsolódó napidíjak' egyéb kifizetésęk,
6. páIyázatok végrehajtása soľán felnrerülo, átutalással nem teljesíthető kiadások,
7 . reprezentációs kiadások,
8 . az LlIetékbélyeg-be szetzés kiadásai'
9. az |.-7. pont szeľinti kiadásokhoz kapcsolóđőan az egységes rovatrend K351. Miĺködési

cé|,u előzeiesen ťelszámíiaii áIialár'os foľgalmi adó és av,-67. Beĺ:.iházási célú előzetesen
felszámított általános foľgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

10. az I,-8. pont szerinti kiadásokľa az a|ka|mazottaknak elszárnolási kötelezettséggel
adott előlegek,

l 1. fizetési előleg,
12. ellátottak pénzbeli juttatásai,
13. térítési díj visszafizetések,
14. kcĺzfoglalkoztatźsbanľésztvevok bére,
1 5. Mt. hatálya aIá tartozők részére bér kiťĺzetés kérelem alapján.

4. Adĺísságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási céIú műveletekkel kapcsolatos
szabályok és hatáskłiľiik

20.$ (1) Az önkormányzat kĺĺnywizsgtl|őjának előzetesen kikért íľásos véleményének
ismeretében és a Magyarország gazđasági stabilitástrő| szóllő 2011' év CXCIV. tĺirvényben
meghatározott engeđéIyezési eljárás szabá|yainakbetartása mellett a képviselő-testület dönt -
külön jogszabályban meghatźtrozottak figyelembe vételével - az önkoľmányzat és aZ
onkormányzat 100oÁ-os vagy többségi tulajdonában á1ló gazdasági társaságok adósságot
keletkeztető jogügyletének elfogadásáról, annak futamidejéről, visszafizetésének és
kamatának' kĺlltségének fedezetéről.

(2) 
^ 

képviselő-testĹilet dĺjnt a kozbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a
Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javaslata a|apjánahite|ezo hitelintézetről.

(3) A képviselő-testület dont azönkormányzatnáIbankgarancia igénybevételéről' kezesség és
garanciavállalásról, vźlltő vagy kötvény kibocsátásrírő|, azok fęltételeiről, cé|jźlrő|, mértékéľől
és fedezetéről'



(4) A képviselő-testület csak olyan méľtékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy
kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciát, arnely a
kcjtelezettségváIIalas idopontjában ismeľt feltételek mellett, az ęsedékességkor a kĺizfeladat
e||átását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyeztetí.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszkozok a központi kĺiltségvetésből származő
hozzájźrulások és támogatasok kivételével _ bármely belftldí hite|intézetnél államilag
garanttł|t értékpapír vásárlásra fordíthatók, vagy betétként lekcithetők.

(6) A nagyobb hozam elérése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszkozok az
önkormányzat pénzeszkozénęk veszé|yeztetése nélkül a számIavezető hitelintézetnéI hozam
é s tő ke garant ált értékp apírb an i s b efektethető k.

(7) 
^ 

képviselő-testület a lekötés maximális időtatamźt 6 hónapban hatátozzameg.

(8) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem
fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet, garancitú nem i,állalhat.

(9) A költségvetési szervek, gazdasági társaságok a kozszolgźtltatźsi szerzőđés keretében
juttatott kompenzációt/koltségtérítést likviditásuk fenrrtat1ása mellett a ťĺzetési számlájukon
1ér,ő átmenetileg szabad péĺzeszkoze iket kizárólag betétként és kizáró|ag a fizetési szám|ához
kapcsolódó alszám|ćln kotlretik le.

5. Támogatások, adományokszabályai

21.$ (1) Az önkormányzat részére juttatott adornányok, közérdekű felajánlások, elkülonített
elszámolás mellett kizárőIag ar'ra a célľa használhatók fel, amelyre az ađomźnyoző juttatta.

(2) 
^ 

költségvetési szervek pérube|i adományokat, 1.000,0 e Ft feletti természetbeni
aciományokat, vaiamiĺt értéiinańrtői fuggetienüi oiyan aciományokat, amelyek fenntartása,
vagy felhasználása költségvetési forrást igényel, ktzźtrőlrag a képviselő{esttilet előzetes
engedélyével fo gadhatnak el.

(3) A LÉLEK-Pľogľamot éľintő valamennyi adomány elfogadására a polgármester jogosult,
azza|, hogy a tartós fenntartási kötelezettségge| járő tęrmészetbeni adományok elfogadásźra a
Képviselő-testület j ogosult.

(4) JogszabáIyban nęm szabét|yozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott
támogatást _kizárőlagmeghatározott célľa, elszámoiási köteiezettséggel adható.

(5) Az onkormányzat és a költségvetési szervek:
a/ kötelesek e||enfuizni a juttatott osszeg felhaszná|źtsát és a számadźtsi kötelezettség
teljesítését,
b) a szźmadási kcitelezettség elmulasztása esetén kötelesek atźlmogatást felfiiggeszteni.

(6) A támogatások jogszabállysértő vagy nem ľendeltetésszeru fe|haszná|ása esetén a
fe|hasznźiőt visszafizetési kotelezettség terheli, amelynek érdekében az adomáĺyozó köteles
cljárni.

6. Atruházott hatásktiľiik

22. s (1) A polgármester dönt:
a) akozponti kĺiltségvetésből származő támogatások, pótelőiľányzatok lebontrásáró| és ezze|

összefüggő költségvetés módosításáról értékhatár nélkül, mely kiterjed a kĺiltségvetési szerv
ťlnanszírozásibevételeire.azönkormánvzatťlnanszírozźsíkiadásairais.

bodnarg
Írógép
12 hónapban határozza meg.

bodnarg
Írógép
*

bodnarg
Írógép
*Módosította a 30/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos 2016. december 1-jén 15 órától.



b) a helyi onkormányzatok áItalános mtĺködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
támogatások, kiegészítő költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáról érté|<határ
nélkül és az ezze| összefüggő kĺĺltségvetés módosításáról, mely kiterjed a koltségvetési szerv
ťlnanszírozásibevételeire,azönkoľmányzatťlnanszirozásikiadásairais,
c) az önkormányzat esętében az egyéb műkodési célú támogatások bevételei

á|Iamháztaľtáson belülľól, az egyéb felhalmozasi célú támogatások á|Laĺháńaľtáson beliilről,
a7, egyéh míĺkĺlĺlési célÚ átvett pénzeszkozok és az egyéb felhalmozasi célú átvett
pénzeszkozök _ az alapítványi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek
miatti költségvetési módosításról, és a támogatás céljának megfelelő kiadasi előirányzatok
módosításáról' melynek felső hatáľa döntésenként 5.000,0 e Ft, mely kiterjed aťlnanszírozási
bevételekľe és kiadásokra,

d) amukodési általános tartalék e|őirányzatĺól történő e|őirtnyzat átcsoportosításról egyedi
10.000,0 e Ft összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított
eIoirányzata 20.000,0.e Ft összeg alá nem cscjkkenhet, a nródosítás, átcsoportosítás érintheti a
ťlnanszirozási bevételeket, kiadásokat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását
is, azza| a feltétellel, hog,u a módosítás a következo évękre előzetes kotelezettségvállalást nem
jelenthet,

e) az onkormányzat ťlnanszírozási kiadásain beltĺli eIóirányzat átcsoportosításról, ha a
költségvetési szeľv saját hatásköľben rrródosítja a jóváhagyott iľányítószervi támogatásként
fo lyo s ított tárno gatáso k előir ány zatát,

.Đ az önkoľmányzat kĺiltségvetésében a fe|ađattal nem terhelt szabađ kiadási e|őirányzatok
kozötti átcsoportosításról értéklratáľ nélkĹil, mely lehet címek közötti, és a címen belĺil kiemelt
eLóírányzatok közĺjtti, és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok kozötti e|oitźnyzat
átcsopoľtosítás, azza|, hogy a kĺitelező feladatellátást nem veszé|yeztetheti,
g) a h) pontban meghatározottak figyelembe vételével e rendelet 5. mellékletében

meghatározott céitariaiékok eiőirźtnyzaiának a jővź|nagyott céinak megfeieiő
átcsoportosításárő|, érté|d:ratár nélktil' ami kiteťed aZ á||amháztartźsoĺ belüli és az
áIlamháztartáson kívúli forrás źttadásáva| kapcsolatos előkányzat módosításra - aZ a|apítvtny
forrás átađtstlnak kivételével _ értéIdlatttľ nélkiil:

h) a d) és f) pontokban foglalt előirányzat átcsoportosítás érintheti az źi|anhttztarttson
belülre vagy kívülre működési vagy felhalmozási célból átadoÍt eszkĺjzök előiľányzatát is
egyedi 5.000,0 e Ft-ig, a gazdasági társaságok közszolgá|tatási szęrződésének módosítása
esetében egyedi l0.000,0 e Ft-ig,

(2) A polgármester az (l) bekezdésben meghatározott e|őirányzat módosításokat,
átcsopoľtosításokat - az ęIsó negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő
hónap utolsó napjáig, de legkésőbb aZ éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határiđejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti, és
ezzel az átruháZott hatáskörben hozott dĺjntésekĺől történő beszámolási kötelezettsésnek is
eieget tesz.

(3) A polgármester aZ önkormányzat átmenętileg szabad pénzeszkozeinek befektetéséről,
vagy lekötéséről - a fizetési szám|áját vezető hitelintézeten kívtil még további, Iegalább négy
hitelintézet aján|ata alapján - dönt maximum egyedi 500 millió Ft éľtékben a 20. $ (5)-(7)
bekezdésében foglalt szabályok betartásáva|. Az ajtnlatokat a befektetés éľtéknapjának és
futamidejének megjelölésévęl kell bekérni. A lektjtések jogszeľűségét a jegyzo és az
átmenetileg szabađpénzeszkozleköthetőségétagazdasági vezető jogosult vizsgźinl

(4) 
^ 

polgármester azoÍI köznevelési, közmrĺvelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai
feladateĺ|átásra vonatkoző pá|yźtzatok esętében, amelyek önĺészt és előťrnanszírozást nem
igényelnek, több éves, vagy l*rrtős kĺitelezettségvállalással- nem jámak, és a pá|yázat
benyujtására az önkotmányzat, vagy a kĺĺltségvetési szerv jogosult, a páIyázatbenyűjtásához



szükséges Íěrľrtartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműkodési megállapodás a|źť ' 
, 

';áta
képviselő-testiileti döntés nélkiil is jogosult.

23. s A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ďontaz ĺinkormányzatátmęĺętileg szabad
pénzeszkozeinek befektetésérő|' vagy lekötéséľől _ a ťlzetésí számláját vezető hitelintézeten
kívĹil még további, legalább négy hiteliĺtézętr.ďjánlata alapjan - egyedi 500 millió Ft feletti
étékben a 20. $ (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betartáséyal. Az aján|atokat a
befektetés éľtéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekémi. A lekötések
jogszeriĺségét a jegyző és az átmenetileg szabadpénzeszkoz lekĺjthętőségét a gazđaságivezeto
jogosult vizsgálni.

24. $ (1) A költségvetési szetv vezętője a(2)-(3) bekezdésben, a 6. $ (9) bekezdésében, a 9. $
és a 11. $-ban foglaltak figyelembe vételével saját hatáskörben a36812011. (XII.31.) Korm.
rende letben me ghatár o zo ttak szerint :

a) a meghatározott célra átvett pénzeszkozökkel rnódosíthada a jőváhagyott bevételi és
ki adás i e|ő ír źtny zatokat,

b) afe|adattal nem terhelt szabad' kiadási e|őirányzatok között átcsoportosíthat címek közott,
a címeken belül kiemelt előiľányzatok kozo|Ĺ, a kiemelt előtrányzaton belül rovatok kcjzött
úgy, hogy az akote|'ezo fbladatellátást nem veszélyeztetheti.

(2) A koltségvetési szerv vezetője a felhalmozási kcĺltségvetési előirányzat csoportba taúoző
kiemelt e|őirányzatait és a f,tnanszírozási felhalmozási bevételeken be|u| az iľányítószervi
támogatásként folyósított támogatás ťtzetési számlán tĺjr1énő jóváírása eIofuányzatát nem
csökkentheti.

(3) A koltségvetési szeľv vezetője a mukodési költségvetési előiľányzat csoportba tartoző
kiemelt előirányzatait átcsoportosíthatja a felhalmozási koltségvetési e\oirényzat csoportba
tartoző kiemelt elohtnyzataira és a ťlnanszitozźsi műkodési bevételękęn belül aZ
futĺnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|źn tcirténő jóváírása
e\őirźtnyzatétt átcsoportosíthatja a ťlnanszírozźsi felhalmozási bęvételeken belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jőváírása
e|őkányzatáta.

(4) A koltségvetési szęrv vezetője kĺĺteles 30 napon belĹil tájékoztatni a polgármestert a saját
hatásk<jľében végrehajtott előirányzat módosításokľól és átcsoportosításokról. A költségvetési
szerv vezetője á|ta| sajtt hatásköľében végrehajtott e|okányzat módosításokat,
átcsoportosításokat a kĺĺltségvetési ľendelet módosításának cé|jábő| a polgármesteľ - az első
negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet kovető hónap utolsó napjáig, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének hatałiđejéig20|6. decembeľ 31-i
hatá||y aI a képvi selő -testület elé terj eszti'

7 . Ktiltségvetés végľehaj tásának ellen őrzése

25. $ Az tjrlkorĺlályzat szęrzođés a|apjáĺl köĺlyvvizsgálót alkalľraz, aki a kĺilĹségvcĹć,si
rendelet szabáIyszerűségéről, kockázatátőI, megalapozottságáról, betarthatóságárő|,
elťogadásĺáĺól véleméný alkot.

26. s A költségvetési szervekvezetoi, az önkormáĺyzatná| és a Polgármesteľi l-I:lzata.Iná], a
jegyzo köteles biztosítani a belső kontľollľendszer keľetében kialakított kontrollí :.lćĺiĺ'llysť:61

részekéĺt minden tevékenységľe vonatkozőan a folyamátba épített, előzetes, utólagos és
vezetoi ellenőrzést, kĺilonösęn a pénzugyi döntések dokumentumainak előkészítése, ,ä'



célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megaĺapozot1sága,
a szabá|yszerűségi szempontból történő jóvtlhagyása és ellenjegyzése tekintetében.

8. A pénzellátás ľendje

27. s (1) Az önkormányzat, a költségvetési szeľvek, a gazdasági taľsaságok kötęlesek
valamennyi kcĺtelezettségvállalásbaĺ a kiÍizetés mődját, összegét és határidejét úgy rogzíteni,
hogy a kifĺzetés időpontjában szĹikséges fedęzet rendelkezésre állion és az a likviditási/
fe|haszná|ási ütemterwel összhangban legyen.

(2) Az önkoľmányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénzt
kímélő fizetési módot előnyben ľészęsíteni és a minél hosszabb időtaltamú kiegyenlítési
hatáľidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésre kizáľólag indokolt esętben kerülhet
sor.

(3) A Polgármesteľi Hivatal a költségvetési szervek fizetési szám|ájára az önkotmáĺyzati
támogatást a költségvetési szeľv vezetójének előzetes íľásos kérelme alapján a Budapest
Főváros VIII. kerĹĺlet Józsefuárosi onkormźnyzat Gazdátkod,ási szabályzatában foglďtak
alapján, vagy Kiskincstári ľendszeľben ktilön megállapodás alapján utalja át.

(4) A nemzetiségi ĺinkormányzatok fizetési szźtm|ájára az önkormányzat az önkormányzat|
támogatást az együťtműködési megállapodásokban, támogatási szerződésben foglaltak szerint
utalja.

(5) A gazđaságí társaságok esetében a közszolgá|tatási szerződés szerinti
kompenzáció/koltségtérítés cĺsszegének utalása a kozszolgáltatási szerzoĺiésben
szab áIy o zottak szerint történik.

9. A zárszámadással kapcsolatos táj ékoztatási kiitelezettség

28. s (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a kcĺltségvetési beszámolóikat a
magasabb szintű jogszabá|yi előírásokon felül a kciltségvetéssel összehason|íthatő módon és
szerkezetb en kötelesek elkészíteni.

(2) 
^ 

zátszámađás előterjesztésekor az á||an.háztarĹásrő| sző|ő 20It. évi CXCV. törvényben
foglalt mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

(3) A képviselő-testtiletet tájékoztatni kell szöveges indokolással egytitt a tĺjbb éves
kötelezettségvállalásokĺól, a közvetett támogatásokľól, melyet koltségvetés elfogadásakor a
becsült értékben, zárszźtmadáskoľ a tényleges összegben kell kimutatni.

(4) A képviselő-testülętet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a kciltségvetési
beszámoló részeként az önkormányzat adósságállományźró|, az ĺĺnkoľmányzat és a
költségvetési szeľvek' a gazdáIkodő szervezetek miĺkcjdéséből származőkotę|ezettségekľől, a
részesedések alakulásáľól, a követelések áI|ományfuő|, azok elozo évhez viszonvított
v á|tozásáról, a megtett i ntézkeclésekĺől.

10. Egyéb jogszabályokban nem szabá|yozott téľítés ellenében nyújtott szolgáItatások
díjának meghatározása

29. $ (1) A Józsefuárosi Káľtyáról szóló 64120Il. (XI.07.) önkoľmrĺnyzatircnd{1et,,.is.'.;
bekezdése a|apj an a kátý adíj térítésének 20 I 6. évi összege 7 8 F t+ áfa.



(2) A józsefvárosi természeti komyezet védelmérĺĺl szó|ő f8l2014. (V[.01.) önkormáÍ|yzaLj
rendelet 18. $ (3) bekezdése a|apján a2016. évben a fapótlási egységár' mint kompeĺzáciős
intézkedés mértéke 92.7 I0 Ft.

11. Zárő rend'elkezések

30. $ (1) Ez a rendelet f0I6. fębruát 04. napján l6.00 órakor |éphatáIyba.

(f) Hatályát veszti a 2016. évi átmenęti gazdálkodásról szóló 52lf0I5. (Xil.10.)
önkormány zati r endeIet.

Budapest, 2016. február 4.

Danada-Rimán Edina
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Józsefu árosi onkományzai
2016' évi cimrendje

rcndclcl
l. mc||ćk|ct

Jóaefvárosi OnkormánYzat 20l6' évi kt'Itséľetésének címrendie

Cím
és a|cím

Megnevezés
szeNezeti eB/séghez tartozás

meghatározása
Kötelező feladatok

meghatározása
Onként vá|la|t fe|adatok

heghatározásA

Á|lamigzgatási
felada(ok

meghatározása

^' j' ":: ..''-!.\!|':)ś'ł|; |''l :),.. ::...:.) . :.. .: :. .. :. .... ..! . , , ;,. ... .:!

r100;,

llt0l Tisĺségviselők és bizoĺságok PoIgámesteń Kabineĺ
tisaségviseIók i l Ietménye,

kö|tségtérítése, eryéb
költségek

képviselőt bizottsági tagok,

egyéb kt'á|tal meghatáÍozott

feladatÍa |étÍehozott

munkacsoportok tiszteletdíją
költségtéÍitése' Íeprezentáció,

cďeterią köItségtérítések,

tisáségviselók saját keretei,

promóciós ajándékok

llt02 Nemzetkózi l Polsámesteri Kabineĺ nemzetkozi kaocsolatok

1il03 PR tevékenységek
Po|8ámesteÍi Kabinet
Kommunikációs Iroda

online köaetités

Ill04 Kitüntetések, közmegha||gatás PoIgámestęÍi Kabinęt

Helyi ĺendelet alapján
kitüntetésekhez jutalom

ft öztisztviselói, pedagógus,

vociális munką Semme|weis
napi, köaendvédelmi kitüntetés),

munkáItatói köIcsön

11105 Tagsági dijak és támogatások
Humánszolgáltatási Ügyosaály,

Humánkapcsolati Iťoda

civiI szeruezetek' alapĺĺányok,
egyházĄ egyházi kozosségek,

magánszemélyet
sportszervezeteŁ egyesü|etek'

nemzetiségi önkományatok
pályáati és működési

támogatása' magánszemélyek
nem szociális Íászorultsági

támogatásą egyéb nem
önkomán].ati tulajdonú
szeilezetek támogatásŹ'

Budapeĺi tnkományatok
szövetsége tagsági dij'

I 106 uÍes

IIl07 Tartalékok

I I 1 07-01 Működési cél és átalános taÍta'lék

Pénzügyi UgyosááIy'
KöItségvetési és Pénzügyi

Fe|ütre|eti lroda

1 | Io't-oz Fe|halmozási cé|taftalék

Pénzügyi Ugyosáály'
Költségvetési és Pénzügyi

Feltigyeleti IÍoda

IlI08 Egléb feladaĺok ( helyi adók'
r,ŕBnoar,4eal. nźaqmnn)uźal elA I

I I 108-0t He|yi és központi adók
Pénzügyi UryosááIy,

Adóügyi Iľoda

gépjámliadó' ipaĺüzési
adó' telekadó,

idegenforgalmi adó'
építményadó' kommuná|is

adó'talajterhelési d!j,

adóbírságok,

I I 108-02 Támogatások
PénzüĐ'i Ugyosáály

Költségvetési és Pénzügyi
Felüs'e|eti Iroda

költségvetési szeryek
felügyeleti szervi köte|ezó

feladat támogatása'

önkományat kdzponti
köItségvetési ĺámogatáĘai

kötelezó feladatÍa

kö|tségvetési szeNek felügyeleti
sreryi önként válla'lt feladat
támogatása' önkományat

központi költségvetési
tźmogatásai önként vállah

feladatÍa

1 | 108-03 ures

1 l 108-04 Kd|tségvetési mďadvány

Pénzügyi Úgyosaáy
Költségvetési és Pénzügyi

Fclügyeleti IrorJ14

szłnvite|i és Pénzt'ni lÍoda

Kö|tségvetési maadvány
jlszhuolás kötelefó feladaĺ

Költségvetési mďadváńy
e|ýáDolás öokéul válalt feladal

1r200
oktatósL kôaniíýelőd&i, iljúsági és spoĺ

feladatok

I 1201
oktatáshoz' neveléshez kapcsolódó

feladatok
Humánszolgáltatási Üryosztály'

Humánkapcsolati Iĺoda
óvodai neveléshez

kapcsolódó tevékenységek

ösáöndij, tanulmányi versenyek,

mkerülettól átÝálla|t költségek (

kóItségvetési támogatásként
j uttatottak)

I ł00 Ś zn c i lź I is fe I a d at e I I át is

I 1301 Szociális feladatok
Po|gámesteri és Jegyzói Kabinet
HumánszoIgáltatási Ügyosaá|y

HumánkapcsoIati Iroda

családok átmeneti otthoni

elhelyezése, pszichiátriai

betegek nappali ellátásą
kötelezó feladatok

szolgáltatássa| történó

kiváltása

Józsefo áĺosi kártyą Idősügyi
Taács működtetése, KEF,

EU-s adományok

lL302 űres



JózseÍvárosi onkormányzat
2016. éVi cĺmrendje

rcndclcl
l. mcllćkIcl

Cim
és a|cím

Megneveés
szenezeti egységhez taľtozás

meghatáľozása
Köté|ező feladatok

meghatározása
Önként vá||alt fe|adatok

meghatáÍozása

Á|lamigazgatási
feladatok

meghatározásá

il 303 Szociá|is és Gyemekvédelmi segé|yek
Humánszolgáltatási Ügyosĺály

Családtámogaĺási lroda

Íenoszeres'
lakásfenntaĺtási,adósságcs

ökkentó' rendkivü|i
életheIyzet

létfenntartási,kóáemetés,g
yógyszertámogatás' stb'

elsősök támogatása uta|vány

fomájábm, téli fútési
támogatás,lakhatási kiadásohoz

kapcsolódó hátÍalékosok
támogatásą táboÍoáatá5i

tŕtogatás, szülési támogatás

I 1304 uÍes

I I4OO Vno-a-LoązIź<i łi,aęÍoiIoęłlźęi hIn)

I 1401 Parko|ás-üzemeltetés
Gmdálkodári Llgyosĺály'
Jóaefo áĺosi Gadá|kodási

KözPontzÍt-

pąrko|óhe])'e[<

űzemeltetése, fenntartásą
múködtetése

cď€terią jutalom

1140f ÚÍes

I 1403 uíes

I I 404-01 Térfi 5'eló-kmeraodszer működtetése KöáeÍület-felügye|eti Ugyosaály
térfi gyeló-kmeÍÜendszeÍ'

behatoIásjelzók
működtetése, kďbĐĹartása

fejIesaések

| 1404-02 Köáerü|eti fe|adatok Gzdálkodási UgyosaáIy

üonkoffiźnyat
tuIajdonába á|ló

közterületek hďaáIatára
vonatkozó ubályok'
dijak, utca névĺáblák

cseréie

táfsháaknak köáerület.
fog|a|ási bevéte|ból vissafi zetés

I 1405 KöłiIágĺtás Gadálkodási UgyosztáIy kaácsonyi diszkivi|ágítás

I 1406 UtkáÍ miatti káÍtéÍités
Gadálkodási UgyosaáIy,
Józsefvláĺosi Gzdálkodrei

Közpof,t zÍt'
káíérĺtés

t1407
Uj Te|eki téĺi piac üzemeltetése, őstemelói

és ideiglenes piacok üzeme|tetése,

müködtetése

Gzdá|kodási Ügyosĺály,
Jóaefu áĺosi Gądá'lkodási

Köfpont zn'

számáÍa éńékesítési
lehetóség biĺosĺtásą piac

működtetése, ideig|enes

piacok működtetése,

szo|gátatási díj
koazo|gáltatási szezódés

cďeteÍią jutalom' hírdető
felületek h6znosításą fenntaÍtási

11500 Vap on a lakdsgazdó lkodós

ll50t Lakásvásáĺlai támogatás Gzdá|kodási Ugyosżá|y
helyi lakIásvásárlai

támogatás'

rr50z Vagyongzdá|kodás Gzdálkodási Ügyosaály
vagyonnal kapcsolatos
nyi lvántaĺtásot eljáíoi

díiak

11600

Ö nk ormá nyu tí tu lajd o nú, lagl
résútłIajdonú ga2dudgi tórcBógok áItaI

ýćgEtt
v a gł o n g a zl á I k o d ds i'v a gl o nk e e Lźs i,

k ôzlźs zl 6 á B Ą Í é I ep ü I és Íź e méł e Í és Ą

inléulé ny miik ő dte|és, k ô6z0 lgáIla lás i
felddatok

ll60l Törzsvaryon kabmtaĺt'ásą fej|esztése

Józsefo áĺosi Gadá|kodási
KozpontZrt', Gadäkodási

Ügyosaá|y
törävagyon béÍbeadás

fe|újit6oŁ beruházásot
pá|yázaok

I l60l-01
onkomlányati tu|ajdonú oktatási

intémények ingatIajainak üzemeltetése,

fenntaÍtása' kďbmtaÍt'ása

Józsefo árosi Gzdálkodási
Központ Zrt., Gzdäkodási

UgyosĺáIy, Humánvolgáltatási

köazolgáltatási szerzódés
keretében ingatlilok

fenntaĺtásą üzemeltetés'
kďbđtaŕás. műkôdtetés

cafeteńą jutalom, sportpályą
uszodą iskolabusz' KLIK
költségeinek áwálIa'láx

I 160 | -02
onkomlínyuti tulajdonú nevelési

intézmények ingatlajainak üzemeltetésą
fenntanásą kďbiltaftása' můkodtetés

Józsefu áĺosi Gzdá|kodási
Központ Zrt', Gadäkodási

Ügyosaály' Humánvolgá|tatási

kö6f olgáltatási s2eŹődé5
keretében ingatlilok

fenntartásą üremeltetés,
kďbetaÍtás' működtetés

cďeterią jut]alom

I 1601-03
Településüzemeltetés' út-pak kabmtaĺt.ás,

növényvédelem' köáisá6ág

Jóaefu áľosi Gzdálkodási
Központ Zn', Gadárlkodási

Úgyosztá|y

köazolgáItatási szezódés
ke|etében

telepÜlésüzemeltetés, út-

pďlďenntaÍtás,

kďbataÍtás, köutisztöág

felújításot beruházásot
cďeteŕią jutalom, közósségi

kerteŁ kerületgondnoŁiIlegális
szemétszáIlítás, nem

önkományati terüIeteken

végzett fe|adatok



Józsefu árosi Ônkományzat
2016. éVi cĺmrendje

ÍcndcIct
ĺ. mclltlklc(

Cím
és a|cím

Megnevezés
szeruezeti es/séghez tańozás

me8hatáľozása
Kötelező felada(ok

m€ghatáÍozása
Önkénĺ vállalt feladatok

meghatározása

ÁlIamigazgatási
fcladatok

meghatáÍozása

I l60l-04 Polgżmesteri Hivata| és nemzetiségi
önkománvatok éDületeinek takďitá5a

Jórefváĺosi Gzdá|kodási
Központ zrt', Gudáłkodźsi

Ugyosáály, Belsó E||átási IÍoda

szolgá|tatéľi szeĺződés
keretében 2020'szeptembeÍ

3o-ig

I 1602

Józsefoárosi Gzdálkodási Központ Zn'
által végzett üz|eti vagyonna| kapcsolatos

feladatok

Józsefoárosi Gzdá|kodási
Köpont zÍt., vagyongłdálkodási

Ügyosztáy,

kózszo|gáltatási szeÍződés
keretében

vagyonbéĺbeadás,
kďbiltańás, éptiIetek

működtetése

vagyonéĺékesités' felújitások'
cďeterią jutalom

I 1603 Coruin Sétány Projekt
Polgámesteri Kabinet' REv8 ZÍt

GzdáIkodási Üryosztálv.
teljes prcjekt

I 1604 Masdolna Neryed lll. Proiekt

l 1605 RehabiIitációt fejIesáési pÍojektek

Polgámesteri Kabinet,
vďosep|leszelI Ugyosaaly'rcv ó

zrt,Józsefo áÍosi Gudálkodási
Központ zÍt.

teljes projekl

11700 Enéb feladatok

ll70l Hitel felvétel, töÍlesáések, kmatok
Pénziiryi Uryosáäy

Számviteli és Pénzüwi Iroda
reues

1t702 Vedelmi feladatok Jegyzői Kabinet
katrcztrófáLk eIleni védekezéssel

<issrefiggő feIadatok

11703 Fóépítészi feladatok váÍosépitészeti Ugyosáály

helyi településrendezési
teruek, kerületfejelsaési

koncepció,
terlteác5

egyéb teľet konepciók

tt'704 Egésaégiigyi feIadatok
Humánszolgáltatási Ugyosáäy

HumánkapcsoIati Iĺoda

fogászati ellátlás kiváltaą
pńvatiált hŁioruosok

helyiség biĺosĺtásą
helyiség kďbđtartásą
gyemek egészségiigy

ügyeleti eIlátás'

privatizát házioľosok
ĺesikolségeinek áwállalásą
háaiowosi ĺendelôk felújitása

r 1705
Táĺwháak felújít,ási ĺágogataai,

köIcsönei
Gzdálkodási Ügyosztály

Táĺrchlázak üssa és vissa nem

téĺítendő fe|újítási támogatásai,

gáaez.felújításhoz kölcsön
nvúitás. DmelDÍosÍm

1 r706-01
Ônkományati tuIajdonhoz kapcsolódo

feladatok

Humánszolgätatási Uryosztäy,
Belsô Ellátási Irodą

Gzdá|kodrei Ugyosaálytäy'
Józsefuárosi Gzdálkodási

KozpontzÍt'

vagaonb iztositás
Szemünk fénye (Commenius),

hószoIgáltatc (RFV)

t1'106-02 onkomlínyati eryéb fe|adatok
Polgámesteri Kabinet és Jegfzói

Kabinet

közbeszeeési dijak, peres

ügyet végrehajtoi és

közététe|i dÜak,
hán|.kÄIfŚéo

kön)wi4gálat' egyéb sakértói
díjak

11800
o nkorní nyuti Úł laj do nú' vagl

taxulajdonú g azlaság i Úźrc uágok
l!ĘmÔgatáŚa

1180t
Józsefoáĺosi Gyemekek Üdültetéséért

Közhaznú Nonprofit Kft. ( 20l6'Vn.3 |-ig
GadáIkodási U5losfá|y

kff. Működésď udültetés

kóazolgrálatási vezódés
keretében ( te|jes feladat)

I r802 ures

l 1803 REv8 zń' Gadálkodási Ugyosáály
városrehabilitációs feladatel|átás

könzolgáltaľási szeződés
keretében

I 1804 ures

r 1805 Jó6efo áÍos Közösségeiért Nonprofi t Zrt. Gzdäkodási ÜgyosĺáIy

koaolgáltatási szerzódés
keÍetében Galéńą

kozművelődési
tevékenység,

kózfogIa| koztatás

közszolgáltatási geeóds
keretében, va|memyi pźnyžattz)

välalt feladat, helý kittintetések

átadásának ĺendełénye,
Jóaefoárosi Ujgg, PR'

tevékenység üdültetés, nyáń
sabadidó szoIgáltatás

étkeáetéssel' egyéb szociális,
felzáĺkóáatási, kŕizösségi

feladatot szdidó sportfe|adatot
I{13, MagdolnaNegyed III.

prcjekt fenntartásą cďeteńą
jutalom, 2016. vil'l-tól

iidültetés



Józsefu árosi onkományzal
2016. éVi cĺmĺendje

rcndcIcĺ
l. mc||ćk|ct

Cím
és a|cím

Megnevezés
szeruezeti eB.séghez taíozás

meghatáŕozása
Kijte|ező fe|adatok

meghatáÍozása
onként vá|la|t feladatok

meghatározása

Á||amigegatási
feladatok

meghatározása

KOLTSEGVETESI SZERVEK

l2ooo 
i ' 

rcájżő liiliri

I 2IOO

t2l0t uÍes

tft02 EpÍésigzgatási feladatok
Hatósági Ugyosztá|y

Eprtesugyr lrooa

épitésigagatási
tevékenység,

hatósáei feladatok

tzt03 Igu8atá5i tevékenységek
Hatósági Ugyosaá|y

lgagatási lroda

ipui óo l<orookodolmi

tevékenységgel

kapcsolatos hatósági

fe|adatok , hatósági

kapcsolsatow
ellátadó feladatok

tzt04 Anyakönyvi fe|adatok
Hatósági Ugyoszály

Ánv.LÄńwi Iŕ^ią

ayakönyvi, hatósági

feladatok

,2200 Hivalal mííkôdletése Ieąző

I 220 l-01 Hivatal műkodtetése

Jegyzói Kabinet
Ee|so E|la6| lÍooą UgyvtrelI

Iroda

livatal műkódtetése' épület

fenntaĺt'áę
repÍęfentáció, üzleti ajáĘdék,

temészetbeni juttatások

1220t-02 Hivatal infomatikai feladatai
Jegyzói Kabinet

Belső Ellátási Iroda

hivata| működtetésével

kapcsolatos infomatikai
feladatok

12201-O3 Hivata| egyéb fe|adatai Jegyzői Kabinet

peres iigyek, bmkköltség,
közbeszeżési díjak,

végrehaj tási

d ij ak'közfog|alkoáatás,
vá|oáás

taácsadói, szakértői dĺjak' eryéb
megbizási dĺjak

r220t-04 Nemzetiségi onkományatok múködtetése
Jegyzói Kabinet

Belsó EIlátási lroda

nemzetiségi
.'nkományatok

működtetés feltételeinek
biztosítag

r2202
HivataIi alkalmuottak foglalkoztatásával

összefiiggô kiadások
Jegyzói Kabinet

Személyügyi Iroda

Hivatal
fog|a|koztatottainak béÍe,

juttatásai

cďeterią hűségjutalom, juta'lom,

szakmai továbbépzés,

konferencią sakértői,
tmácsadói' eryéb kü|sö

mesbizási díiak

r2203 Köáerü|et-fe|ügyelet
Köztertilet-felügye|eti Ugyosftálĺ
Személytiryi Irodą Belsó Ellátási

Iroda

feltigyeleti feladatot
<erékbilincse|és, roncut

elsallíto
cďaterią hűségiuta|om, jutalom

:łjďi In..', : ::.:4te!! #Ipj!ěl;
#\. | ||".P.iikőĺ!iśrti*ně'jé!éďi a I * a :::: :: : t:Jttrr_r., *: %

" :,"t'::.1;r,',: :::" :l
".':::r):;:n1'I"ł'.

30r00 üres

30101 üres

30t02 ures

30103 üres

30104 ures

30105 üres

iiä;i isa,1fi !}{;;g;ł|.iffi ł!ęi!,,."&:
..ľĺ 

]' 
..il ł]j' i] 'ľł:.frł. .l$ffi

40100
JórefvÁrosi Szociálĺs szolgáItató és

rvÁń.LiÁ|áŕi kä'n^nł
40101 LELEKH.\Z, LELEK PROGRAM telies feladat

40102-01 Gadcági szeruezet és Központi irányítás

központi irányitlás,

pénügyí - guÄtźlgi
feladatot Naprďorgó

Eryesített ovodą valminĺ
e Egfesített BöIcsődék

pévugyi.gudtźryi
feladatainak ellátám

cďeterią húségjutalom, j utalom

40ro2-o2 Csa|ád és Gyemekjó|éti Központ
cslád segités,

tdósságkezelési taácsadás
cafeterią htiségjutalom, jutalom

40r02-o3 Egyéb szociá|is szolgá|tatás hátÍal ékkezelés

intenziv családmeglaĺtó
szolgätatás, krizislakások
mrlködtetése' migrációs

feladatok, Magdolna Negyed
pĄektes fe|adatok fenntaĺtása
20l 6.derember 3 l -ig, cďeteĺią

hüségjuta'lom' juta|om

40103 Család és Gyemekjó|éti Szolgálat
családi és gyemekjóléti

szolgáltatások
cďeterią hűségjutalom, jutalom



Józsefvárosi onkormányzaĺ
20'í6. éVi cĺmrendje

ÍcndcIcl
t. mcI|ćkIcl

Cím
és alcím Megnevezés

szeryezetĺ eg]ŕséghez tartozás
meghatározása

Kötc|ező feladatok
meghátározása

onként vá||alt feIadatok
meghatározása

Átlamigazgatási
fe|adaŕok

mcghaŕározása

40104-01 Szociá|is étkeaetés étkeztetés, népkonyha
hétvégi étkeáetés, cďeterią

hűségiuta|om, jutaIom

40t04-of Házi Segítségnyujĺás házi segitségnyújtás

cďeterią hůségjutalom jutaIom,

fodrász, pedikrir' gyógymasszöÍ,

40105 Nappali Ellátás

idóskoruak,
szenvedélybetegek'

fogyatékos személyet
pszichiátÍiai betegek

naooa|i e|látása

cďeterią hűségjutalomjutalom

40106 Idősek Atmeneti otthona / Gondozóház

idôsek á(meneti

e|he|yezése, á||milag nem

Íinđszirozott
á|láshelyekkel együtt

cďeteÍią húségĺutalom, jutalom,

40107 Je|zôrendszeres házi secitséEnWitá5 telies feladat

40108 Gyemekek Átmeneti otthona

gyemekek átmeneti

otthont nyú.jtó ellátás,

állmiIag nem

finmszirozott
á||áshe|yekkel egyitt

cďeterią h|]ségiutaIom, jutalom

40109
oktatási-nevelési intéményekben

étkeáetés biáosítáE
gyemekétkeáetés,

munkahelyi étkeáetés
cďeteńą htiségjutalom' juta|om,

40100-02 Jóaefvárosi E$lsített Biilcsődék
kisgyemekek

napközbeni ellátása

cďeterią hűségjutalom' Biĺos
Kezdet progrm' időszakos
gyemekfelitg]elet, onhoni
gyemekgonodzás,héwégi

iĄr<ż^há,

,:-:iinnoo:tl . : '. Ep'.żWé"üĐiJntéuéąvek : ." ..-.: .:..::... .",. ..-1,:. : i ;ri ::i

50100
Jóaefvárosi Szent Kozma Egészségüryi

Központ
al apel| átás,

szakĺendelés

cďeteÍią húségjulalom,
önkományati fog|ďkozáseü,

háziowosok rezsik<iltség

támopatáŚa

':':7n000 ,.t .'.] :ľj'i};.'. :i]IÍiĺ] i,#:lÝ;j9.:łN;ď'-iiĐ;'|jłłlÍ&|,ł'žj!ł.:'!,.;;'.:'ť;

}n*ij?1i$i-:"ąłliÍĺ'ýž'#i://,'źľ.!,:,!n#ł|

;r ;a

' 72n00: . ,:::::: .4: :1

72100 ovodai nevelés

72101 üres

1ft02 uÍes

72103 üres
'12tOO-04 ures

12tOO-05 ures

72100-06 üÍes
't2ro0-07 ures

72100-08 uÍes

72100-09 üres
'12100-to iiÍes

72100-l I üres
't2too-tz uíes
lztOO-t3 ures

72100-t4 üres
'12tO0-15 ures

12100-t6 ures

l2LOO-17
Jóxefvárosi Napľaforgó Es.6ített

lvoda

óvodai nevelés, szakmai és

kisegítők ä|áshelye,
állmilag nem

finmszĺrozott
álláshelvekkel eryütt

cďateńą hĺiségjutalom, jutalom

'p,pł,...: {łl l'r

80t00 üres

8010r uÍes

80102
80103 uÍes

80104 ŕires

80r0s ures

80106 üles

80r07 üres

80108 üÍes

80109 üres



20l6. ćľi kö|tŚćs'c|ćs b(\'óĺcli ćs kádási c|6ińn]'atai cihťCnd.nkćnl

Kiemelt előirányzat/ royat megnevezése

műkódćst relú ĺámoqatások bcvćtclci ál|aniáffiĺson belůlról

hol!,i ônlományatok álhlános működéséheŽ és

ebbôl : fclhalmozisi @|ú \'issztéńtcndő limogaĺá$k

Rés6cdćsck ćńékcsitése és me8szűntctósćhcz kapsolódó bevóte|ek

ĺámo8aĺáskénl fol'vósitoĹt támogaĹás fi etési sfámliáĺ



20lú. ćľi k6|GćF'cĺćs bc\'ćĺcli ćs kiidáŚi (|óirin]'flt!i címrendcnkćnl

CiMRENDENKENT MIND oSSZESEN

Elóirán
yat-

csopoń

Kiemell
l6irány

zat
Kiemc|t c|őirányzatl rovat megnevczése

r I t07-02
FeIhaImozási

cé|tańalék

t I 108-01 Helyi
és kö2pon(i

adók

I I 10E-02
Támogatások

I I I 08-04

Költségv€tési
maradÝány

ll20t
oktgtáshoz'
nev€lsh@
kepcso|ódó
fe|adátok

I l30l szociáli|
feladatok

l303 sfociáli!
és

ni segélyek

tI KIÁDAsÔK
0 I6l

aádót lcíhcló iäfulékôk ćs ś,eiá|iś hô,,jiáfu|áśi ádó 0 8:

)ô|rsi ł 0 I 34: 23 3tS l6 00ĺ
)o|oEi k;adáśokból kanalnZclćs í 1.áltó kánraláĺ'a| cÄůtĹ.|

4 ]|IáĺoĹtak nćn7hcli iUtlalása 3 00ĺ 2t0 201

:bbő|:

jbbô| műkódćsi rclú 1ámopJĹások államháztadáson
lbbő| cć1ú támopatások álIamháztańásonkíńIrc

I SI KIÁDASoK OSS7-ESEN:
f sI KIADÁsoK

f rclúiitások

l ;n.ćb fclhalmozásl kiadások
;bb6l:fe|hálmo7-ísi e|ü kölcsön
:bb6l :fcIha|ňozźsi elú kölcsön löÍlcsztćsc
:bb6l fclhalmolási cćlú lámooalások államiáĺđáŚon bclülÍc
:bb6l: fclhalmolási @lú támoqalások állanhááaíáson ki\tlÍc

cćhaíalćk 37 1 EAl
f łELHALMoZAsI KlÁDAsoK ossZEsEN 371 E4l

soK osszEsEN
łEvETELEK

I SI BEVETELEK
I vĺűködćsi ft Iú támoqBĺások állanůáf tańáson bclůlről

Ďból :hclt.i önlomänr,älok álta|iiĘos működéséhezés ż
1 771 RsÍ | 10(

:bbólI múkôdćsi @Iu \,iss7źtćritcndő ĺámogaĹások kóIcsönök
Jtc'á'éńi|éśP ál|ámh;'áíásôn h.hlŕÁl

'bbólI 
můkódćsi @|ú tánrogatások bcvćtclci állilůááańáson bc|ij|ről 624 0 0

6904 t1l 0 0
l 78ĺ 0 5 603 0

0 0
sĺ BEVETEI,EK osszEsEN 6 904 171 I 785 891 0 560 I 700

łEr'HÁr,MozAs| BEVFTEI,EK 0 0
0 0

|bbôl: hcl-vi ön}omán}'alok álta|ános működéséhez és áEaali
;|"i"ł"iL^- L.^..^lÁi; áĺl"-;';-^..tá"^L. 0 0

cbb6| : Íclhalmo7isi @|ú \.isszatćritcndö tiimosaLísok kolcsönök

'i". -.l;-i |;.Ô ;I l '.1L ł' .ń ic^. L^|n Iŕ^ĺ

}bbólI felhalmo7-ási @|ú vissŻlórílcndő tiimogatásot kdlcsönók

:bből: fclhalmo/-ási @lú támolatások áIlanůáztdáson bclů|Íől
2 ćíćkcsitćsc
3 ]6'ćb láÍ6,i cs^özök ćíćkcsitćsc

4
{ćs6cdćsck ćíćkcsiĺćsc ćs mcgsđntctéséhcz kapcsolfu ó bevéb|ek

5
ebből : felha|nouísi @lú \'issatćńtcndó Gmosatások k.'lcsönö}

f
5 60!

L üámogauis l]rctćsi ś

IELEK 884 89ĺ
Íiánýtóse-i támogatijskćnt fol)'ósitott tämogatás fi rcresi szim|án

425 azl
459 07:

RÔZAsI BEvETEt,EK ÔsszFsEN | 921 63ł
ĄDAsÔK MtNDÔsszEsFN 171 R{l 4 909 6(, 4 59: 3l! 22(,201

6904 111 | 785 89 | 927 63Í 5 60: | 701

KERÚI 'ET lsszEsEN 6 904 t1l 785 89 | 927 631 5 60: | 101
iI REVETE| 'EK Fs KIÁnÄsok EcvEN| 'FcF 6 904 171 785 89 4 59: 4 501

q| REVÉTEI EK Es KrADÁsok EGVFNI,FcF
ttÚKÔDEsl FINANszIRozAsI BEVETELEKEs KIADASoK

4 848 358 I o42 73'
tsLHALMozAsI FINÁNszIRoZAsI BEvETELEKEs
.t^ńic^v s^vDNĺ ř.c .61 301 884 89ĺ

M|]KÔDEs| EGvEM,EcEk 6 90Ą |7| 3 062 461 I o42 138 4 59: -t? 7 -214 50(
FE|'HA|'M07Ás| EcvEN|,EGEI .377 A4l .61 301 884 89ĺ

7



ztll6. óĺi kö||sóF'clús bc\'ćtttićs kiidÍŚi.tói.ánlalni címEndlnkónl

cĺMRENDENKÉNT IĺIND osszEsEN

Elôirán
!at'

csopon

Kiemelt
Kiemelt előirányzat/ rovat nregnevezése

11401

Parkolás-
iizemelt€tés

I l4M-0t
Térĺi8ye|ó- lt40+02

Közterü|cti
feládatok

11405

Kôľi|ágĺtás

I1406
Útkár miatti
káŕórítés

Ú; leletiĺĺ.i
piac

iiEmeltetése' I t50l

zĄt sEr
műk6dtetése

id€iglenes
piacok

üreme|tése'

támogetás

(ĺÁDAs
sĺ KĺADASoK

I

f
;zcmélľi iutĺalós
v,ĺunlia3dót lcrhc|ö iáruIćkok ćs sf@iá]is ho/'iiáru|ási adó

3 )oloci kiadáso}i )470'.. 25 00{ 20r il6 t8

)ololi kiídásokból kín)3tli/.tćs ( ľäItó kamatáral cA1]lt)
4 ]||átoltak Iultalása
5 ]sćb működćsi mlú kiadás

|bból: ch'onások ćs
|bbő|: műkodćsi rclú krIcsönök n\úitásí
|bbö|: műkodćsi elú kólcsóndk törlšztésc
|bböl miiködćsi cćlú támoeatások államházlilásor )) Ąj 0

|bbôl můködćsi cć|ú l 0
0

I t46 0l f4 70' 5 00t f0( I 16 l8:

f
I 80(

z
3

0

I 80(
0

z 5 )Ą| 1 t4! | 80( E0(

140 40: 159 l5( 26 501 25 00( 201 I t6 98:

IFWTFT
I

,bbôl :hcly| ônkomán).7Źtok áItalános múködéschcz.s áBaät|

bbôlI működćsi @lú viss7átćrírcndö támo8atások, kó|*önök

bböI: működési @lú ľissza(ćrítcndó támo8aĹásot kólsónök

bbó|: műkódćsi @Iú támogatások bcvćtclci államhááđáson belü|Íöl

bc!ćtclck
lírködósi b 70 il!
líiködćsi r|ú átr'ctt Dćn7tr7liöZök

;S7-ESEN 70llś
SI BEV TEI,EK

)7risi mlu támopatások á|laÍ'háztańáson bc|ükól
bből: hcl!.i ŕ'nłományalok általános működćsćhcz ćs
i|./.l.iL^2 t..n..ôIÁiÁ áII.mi l;m^o.|;ś^L

kölGönök

bbôl: Íe|ha|mo7ási @lú vissáĹćńtcndó liimocalások köl6önök

2
3

tćs4cdćsck ćíćkcsitćsc és mcBszűntctéséhcz kapcsolódó bevételck

9bból fe|ha|mozłsi @lú vissatćritcndó tánogatásoŁ köl6önök
0 t0t

f.|h'|ńô7áŚi .źli á'v.ĺl ń 0

f sĺ REv TET,EK sszEsnN 0
qT REVETET,EK cŚ7EsEN 865 65; I09 l3r

RÔ7ÁŚI Mĺ|KÔDEsI KtÁDAsoK 0
0

l fôh 0

4 ÁŚI FFl'HÁt'MÔ7Ás| KIADAsoK

KIÄDAŚÔK ňsszEsFN
5 ST BEV TET,EX

riá'}'itós7tń'i támo8atáskćnt Ío|]'ósitott támo8aLás fi rctési szjm|án

ZĺRozÁsl FELHÁLMozÁsl BEvETELEK
rán},itószcn.i támoBatáskćnt fol!ósitotĺ ĺiámogatás fi eresi sfánlán

leledáíá| leíhelt kö|ĹsćA'clési
Ro7-ÁsT BEvETEI,EK is7-EsEN

(rÄDÄŚoK MINDÔss7-EsEN 6 9Ri

TEr'EK MINDÔssZEsEN t65 6 701 l0{

r h.Eli
KER ,ET ŕ}sszFsEN 865 65; 701 t0t

S KIADAST'K EGYENLECE 240 494 06

ST BEV TET,EK i KĺADAsoK EGYENLEGI -I t5 24( t0(

ÝlUKoDEsĺ FINANszIRozAsI BEVETELEKEs KIADASOK
ICYFNT,ECR
|ELHÁLMozÁsI FINANszlRozAsI BE\'ETELEK Es
ZrÁnĺc^rFĆvFNf FĆř

M SI EGYENLEGEI -)oI 46 06':

FEI -HAI,MO7,ASI EGYENLEGEI tt524( -80( l0(

FCYENT,NCFR Í25 25f -159 l5r t2 634



20I6. óĺi kölkćs'ltó5 bś\'ćĺcIi ćs kiadási clóiřánÝaüli cimrcndenkónĺ

cĺMRENDENKÉNT MIND osszEsEN

Előirán
yat-

csopoń

Kiemelĺ
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

1r502
Vag5ron-

8szdá|kodás

tt60t
T6ruvatyon

onkoÍmányzati
tulaidonú
oktetási

intézńények
ingatlanjainak
ů4me|tetése'
fenntáftás!'

Ônkormányzati
tuIaidonú
neÝ€|ési

intézményck
ingetlanjainak

1I601,03
T€|epü|ésúÉ
ńe|tetés, út.

park
kárbantańás,

lló0l-M
PoIgáľmesteri

Hivetel ćs
nemÉtiségi

önkormánJze.

Jóxefvárosi

Kôzpo[t zÍt.
á|ta| végzefr

äzleti
vágyonnal
kapsolatos

AÍ íej|esztése

fenntańása, k6zt.sztaság takaľítása

KIADÁs
\4ÚKÖDÉsI KIÁDÁsoK
jzrmćhi

2 tcrhc|ó iárulćkok ćs s/-miáIis hozáiäru|ási adó I 00(

3 )oloqi f 74: t75 091 794 2 692E01

)oloai kiadásokbó| kĐlalfilctćs ( \'óltó kamatá\.al csłjtt
4

]sćb nlűködćsi @lú kiadás

bből: clvonások és bcfirclćsck 0 0

0 0

0 0

! á|lińhá/ádáśôĺ hĆ|ňLe
k áIIíńhá/ád;Śrn kíu]|re 9t 3 701 67:

t SZESEN: 2745 7 70t 61: t7 941 2 693

2

275

.hhÄl.f.|háIń^7á<i.ili tô|.ún |óŕl*7|éś.

kivü|rc

Mo7ÁsI KIÁDÄqok osszEsFN
rňĺtsÉcvFTFs| KIÄDÄsoK oss7-EsEN 274 466 A)l 177 67" '70t 67: t7 94

RFVFTFT.EK
uńkňDFsr RFVFTEr-FK

ńdńśi .ćhi ĺámÔolIi<ôl i||ámhá7|áńáson bc|ülíő|

:bbóI :hel!'i önlomán},zatok ál|a|ános műkôdésćhez és źĘaaLi

bből; műkodési elú ľissatćÍitcndó limo8atások, kólsönök

bból: mrjkódćsi e|ú l.iss7Źlćńtcndö Ĺómo8atásot kölsönók
^;..'k^'';t.|. ;||"ńL jd.đ;.^í h.IňřÁ|

|bböl: működési @lú támogatások bc\€ĺclci állďnhŁffiison bclülÍől

úůkôdćsi bc\.ćlclc} 22285Ą | 773 46

4 úlikôdćsi @lÚ áĺtctt oćnzcs7-kd7-ök 62 00(
62 00( 222854 | 173 46

rET-HALMOZASI BEVETELEK
i elÚ támopatások állanrhádaruíson bclülrô|

ůM|: hcl;.i ónliományzatok általános műkôdéséhcf ćs á8aäti

ebböI : fclhalmozísi @Iú vissatérítendó támogaĺások' kö|csönök
.i.."nlńđJńc. áll.mháíáí;.ôn h.IiiIrőI

)bből: felhalmo7isi @|ú Yissalćrílcndii támo8alłsot kóIcsönök

.ńĺ1 |áńôýá|áśÔk á||ámháżáńáśônbclú|16l

RsHcdésck ćńćk6ítćsc és mcgszĺinĹctósóhcz kapcsolódó bevételcl

cbbôl I fclha|moźsi elú vissatćÍiĺcndô támogatások köl6önök

ćh fc|ha|mo'Śi Ú|ú áĺlctĺ
ST BEWTEI-EK OSST-ESEN 5Rś 00(

8O7 85r

RozAsr MIIKoDEsI KĺÁDAsoK
n hcliili nc!clőlcac7ćsck ľisŚ7Źfi Ztćsc

ŘozÄsl FEr,HAI-Mo7-AsI KtADAsoK
átásként fô|vósitott t

ránýtósrcn,i támo8atáskćnt foh.ósitoft Lłfio8atás Íiztćsi szimláĺ

hchlli vissu Íiff,lćsc
9bád kó|lśćp!ctćŚi máÍád\'áí\' ;pćN'bcvćtcle 0

0

I FINANszĺRozÁst FELHÁLMozÁst BEVETELEK 0

Íiinr,itósrcn'i tiámogatáskćnĺ Íol}'ósitotl támogaläls liZtćsi s

\?ahad sľctć
al tcrbelt köhsć4,ctćsi

SI BEVETELEX
)1Ą 466 22( 794 1t4 71

łEvńTEI,EK Mtr\'DlsszEsEN 62 00( 807 85/ f1s1 aot

n be|Í|i d
WmÔ KERtJLET osszEsEN 6) 00( 807 85r 7151 Aot

59 )5 47 76. 466 22( .9)O 14

.52 021 5ś1 43

\,ĺUKoDESI FINANszIRozAsI BEVETELEK Es KIÁDASoK
rcYENĺ,EGE
.ELHALMOZASI FINANSZIROZASI BEYETELEK NS
7ĺ^ńíŚôk FĆvFNr FĆF

MÚK0DEsI EGYENLEcElí 59 f5: 47 76" -10r 61t .920 34

FELHALMOZASI EGYENLEGEI1 -52 021 563 43

EGYENLEGEK 466 2f( -t27 672 -70t



zt| t 6. ćťi k6 |tsćrctós bN'ćllli ćs kildási ctóiríbyat{i śímrhd.nkćnl rđdclcl

ciMRENDENKÉNT MI ND osszEsEN

E|óirán
yzaa-

csopoń

Kiemelt
:lôirány

zat
Kieme|t e|őirányzatl rovat megnevezése

r 1603

coruin sétány
PÍojekt

l l604
Magdolná

Ne8y€d PÍojek

ĺ 605 ll70!
Hite| felvét€|'

tôrlesztés€k,
kámetok

lt70f
védelmi
feládatok

11701

Fóépítészi
Íe|adok

r1104
E8ésAégügyi

fe|Adátok
fejIesztési
projektek

(tÁDAs
KÔDEst KtÁDÁsoK

;ff,mćh.i iuttatás 0
1l |.ŕh.lő ińnilćkôł ćŚ ś7miáliś hô77áiániláśi adó 0

t20 55: 20 60( l0 04( 5 00( t8 50( 42 68(
)ÔlÔoi kiádáŚÔkhól kámiIfi7c|ćś ŕ váI|ó kŹma|ávŹ| cĄr]ll)

hhô|.Ć|!ÔnáŚÔk ćs ľ
]bbô|. milkôdóŚ; dh] kölcŚönök n\riil
:bhől. műkör|ési éhi kölcśônök |ör|cśżćŚc 0
hhől miikö.|ćsi dhi lámÔoaláśok állámháżańáŚdn hclü|Íc 0
:hhőI mílködćsi ćhi támooatások álIamháĺanáson kir{lrc 0
nfiködéśi dl éŚ álIalánôs laíalék 0

120 553 20 60( l0 04r 0 5 00ĺ t8 50( 4f(
EI-HAr-MÔZAsÍ KIADAsoK 0

535 ?t4 0 | 701

555 88: 22 87: t4 50(

]6ćb fclhálmô,,áśi kiĺdás
:bből:fcIhaImÔźsi elú n\titásá
:bból: fcIhalmo?ási elú kó|csôn tór|csŹćsc

:hbőI: fclhalmo/,ási rclú t államháf 4 56(
mhańálćk

2 .Er,HAI,MozAsr K|ÁDAsoK oss7-EsEN | 096 15! 22 87: l4 50t

'TsEcvETEsĺ KĺÁDAsoK oss7,EsEN | 2167t2 43 4tl 24541
1EvETEĺ,EK

I
vííkôdćsi m1ú támopatások ál1aÍ'ház1anásôn bc|űlrő|

)bböl |hol}'i önliomáry.ä(ok álta|ános működósćh.f ćs ágau|i
;|'i.|9ih^2 L.n..^IÁ/Á ł||.mi |;m^o.|;côl'

:bból chonások ćs bcfirctćsck
)bből: működćsi rclú viss7jtéńtcndö támogatások. kö|söndk

:bból: můkódćsi *lú vissalćriĺmdô ĺiámoBatások' kö|6önôk

)bbôI: működćsi @|ú támo8atások bevételci á||amháŻúáson bclűlröl

l0 08' 3 20(

l0 08' 3 201

:bbőlI hc|!'i ónkománt'fátok á|talános múkódćsćhcz ćs áBaaLi

cbbó| : felhalmoási e|ú vissatóritendó lámoeauisok kôlcsônôk

:bböl: fclhalmoási @|Ú vissabritcndó tiimosatások kölsonök

mIU támopatások á||annáĺđáson betüIró|

ćíćkGi1ćsc 337 92,
]Néh tÁÍ6,i cs*ófók

šszscdésck éíéksilése és negszűntctćséhcz kapso|ódó bcvétclcl

5 @|ú á|rctt

obbö| : Íclha|mozási @lú viss7Źtćńtcndö tiáfiogaĺások, kö|s6nök

3 InNAlłszmozÁši MÍl

2 tiímopaL'ĺs l

2 Íán\iĹósäNi foh'ć
3

.INANszĺRozAsI MUKoDEsI BEVETELEK

2
Íányitósrcn,i támogatásként [ol}ósilotr láDo8atiis fi

3 ;äb3d kö|bćs\.ctćsi marad\'ánv
4

6 tozAsĺ FELHÁLMozÁsI BEVETELEI(
ńnýĺósrcM támoga|ásként tol},ósitott támo8atN'iret.sl sádán

|Ś7'h'd Lôt|Ggť.léŚi ńáÍádtánĺ ioén\h.vé|.l.

Ns7ipÔ7ÁsI REVńTEI 'EK lqqzEsEN
N )16 7l 43 48 f4 541 5 00( fo 10( 42 6A(

SEN ł68 00' 3 70(

168 í 3 70(
-90 r' -)o 6ot -5 00( -39 4g(

Ä| MozÁsl REVÉTFI FK Ěs Kl/ -)) a7!
ylUKoDEsl FlNANsZlRoZAsl BEYETELEK Es KlÁDAsoK
rcvFNĺ,FcF
tELHÁLMozAsl FlNÁNsziRozÁsĺ BEVETELEKEs
/l^hícôý EćvDŃr F^E 0

M| ĺKÔnFs| EcvENr,EcEt -90 46\ -)o 601 0 -5 00r -l I 50( -39 48(

FELHÁLMozAsI EGYENLEGEl -27 A7! 0

EGYENLEGEK OSSZESEI -5 00{



20I6. évi kô|tsćF'ctćs bc\'ćlc|i ćs kiłdÁsi C|óińn]',lt'i címrehd(nkćnl

cÍMRENDENKÉNT ]\ĺlND osszEsEN

Elôirán
yf^t-

csop0ń

Kiem€lt
)lóiÍány

zal
Kiemelt előirányzat/ rovat me8nevezése

It705
Társasházák

fe|újítási
támogatásei,

ĺl706-0l
lnkormány-

zeti
tulajdonhoz
kĺpcso|ódó
feladAtok

l 1706-02

lnkormány-
ati €8yéb
fe|ádetok

il801
Jóőefvárosi
Gy€ŕm€kek

Üdü|telésééń
K6zh3ýnú

Nonpřofit Kft.

t1803
Bśv8 zŕ.

I r805
Jó6efváros

Kôzössé8eiéŔ
Nonpront zŕ.

onkormányzá
ti feladatok

összesen

ÁnÁs

0 32 939
0 36 338

4 569 \73
0

2t3 20(

fihó| ńnkôdćśi.ć||i |áĺlrpátáŚok á||áńIá7taíáson bclülrc t35 064

fihńĺ ńňkódćśi .ćIti lámÔ.áIáŚolr ä||ímhá/ańáson kivů|rc tas 108 t4 756671 2252 tEl
345 E9:

SSZESEN: tt6 49 l 108 14 756 679 7 684 E0ĺ

EI,HÁI,MozÁsĺ KrÁDAsoK
I 069 06:

| il4 88(

jńńh f.Ihá|mÔżśi kia.lások
!hhől.fĆ|hálmÔ7áŚi ćhi kölcsön n\titása 378;:

bclülre 238
ůhő|. fclhalmozjsi cé|ú tán)opílások á||ar'há7rúáson kivülrc

FE|,HAI,MozAsr KĺADAsoK osszEsEN 3230ĺ
ŕl|ÍsEcvETFSI KIADAsoK osszEsEN 1t649: 225 r08 14: 756671 t0 9l
REVFTET,EK
UiIKODESI BEVFTF]I-EK

ci dhi limÔ!alások államháztdáson bc|üIrô|

)bböI |hclyi dnkomán!'alok általános můkddćsćhez ćs á8a4i
t|.ł.|.iL^- L....^|Á/Á 4II.mi |;m^oit;c^L' 1 78g 55ĺ

!bbô| ch'onások ćs bcfizc|ćsck

cbbö|: múködćsi elú viss/źtćńtcndő lánogaĹások, kólśönök
-;ccż.ł;ńiI;c. ;||imLł n.ńicńń h.IiilfÁl

cbbôl: múködćsi @|ú \.issalćritcndó támogatiisot köls.'nök
i#.-h^.Á|ôla ;l|'ńh;,l'd;<ńn h.LiLÁl

cbbőlI működósi @lú lámogaLisok bcvélc|ci ál|amháfuásn belüIÍól 624
6904 t1l
3 l3l 90i

35 00{ 102 0l!
t RFVŔTEI 'EK Ôss7EsFN 35 00ĺ I 933 89,

2 ]TFT-EK
a!áŚôL á||ińhńż|áńáśÔĺ he|lilrő|

|bből: hclyi önkomán}'atok áha|ános múködćséhęz és áEaali

ebbó| : fclhalmo7isi rclú viss7ŹtériĹendő tlámogatásot kő|6önök

;bból: fclha|mozási €lú vissätćńtcndó |ámo8atásot köl6ónök

ňhőI. Íclha|moujsi clú támop'ĺások államháňanáson bclülról

iŃóh l;rNi cś7kö7ök ćńćkcsítćsc

4
k ćíćkcsĺĺésc ćs mcgsftjntctćsćhcz kaPcsolódó bąélclck

e|ú á1vett Dénześ

ebbôI : rchalmo7ási @|ú Yisszatéńtcndö tiimogat
55 00t 56 śql

|bből: c6ćb fclhalmo7-ási cćlú áĺ\'ctl DéEfsfl(özôk
łEl,HÄLMozAsI BE\ 55 00ĺ

ZFSFN 55 00ĺ 50 001 5 0l!
slM

afułson bclüIi mcsclô|cscżsck 0
0

sI FELHÁLMoz 0
0

{oŚśn|ciáratú hitclck. váltó törlcsztć 0

iTNANST,IROZASI KTAD 0
trNÁNs7'lRozAsI MUKoDEsI BEVETELEK
IriĺĄ.itós7rn,i támogatáskćnt tol]iósĺlott tämogalís [iztćsi samlán

bclú|i mcPclôIcecżseli
izbad n'elesl

tcrhclt köhsć6'ctćsi

6 FTNANSZIROZASI FELHALMOZASI BEl|ETELEK 884 B9r

IrányítóseNi rámogatáskćnt fo|J.ósÍtott támo8atás fi retési számlráĺ

3 415 A

jcladaĺhl terhelt kóItsćs\,ctćsI mďadvdv lPćnvbc!ffi
459 01"

t9216
KIADASOK MIND 501 621 364 803 156611 825 38',

BEvÉTELEK MrND0sszEsEN 55 00r 35 00( 825 38',

IETTO KERT,'LET 55 001 35 00( 825 3R

\,ĺÚKoDÉsI BEvÉTELEK Es KlÁDÁsoK EGYENLEGE -364 80 .66 Ą 7)t 671 4 749 09'

FELHALMozÁsI BEVETELEK Es KIADAsoK EGYEĺ\tLEGE 452 621 | 761 06',

\,ĺÚKlDÉsI FINANszIRozAsI BEVETELEK Es KIADÁSoK
FĆVFNI FCE 3 805 62(

FELHALMozÁsI FtNANsziRozAsI BEVETELEK Es
r|ÁnÁcÔk FcvFNl,FGE 823 59:

MIIKODESI EGYEN|,EGEIi 443 47,

FELHALMOZASI EGYENLEGEI. 452 62' 443 47'

EGYENLEGEK -364 80: -66 493 .|07 23ź



20ló. ćľi kóllsćtr'(lós bcrćtc|i ćs krdási c|óińn).a|*i Ćinrendcnkćnl

cIMRENDENKENT |\'ĺ|ND osszEsEN

E|6irán
yat-

csopoń

Kiemclt

'óirány.at
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

lft0f
Építés.

igazgatási
feladatok

lft03
Igázgatási

tevékenységek

t2l04
Anyákôn}ry;

feladatok

12201-01

Hivatal
műk6dtetése

t220t-02
Hivátá|

informatikai
feledatái

! 220t-03
Hivetal egyéb

feladatai

1?20t -o4

Nemzetisé8i
Ônkormány-

zátok
műkôdtetése

K| ÁDÁs
\OK

I 20( 651 621
50( 291 325

3 00( 5 90( 4 00( 281 43( 44 6'11

hhől elĺ'ńniśÔk ćŚ hĆfi7.'ćśĆk

hhô| ńiikódćśi.ć||i IámÔoaláśÔk álIámhá7|ańáśÔn hc|ülÍc
.hbô| ńlíkódćśi.ćIi |ámÔPáliśÔk államhá7ráńáśon kilú|Íc

0
l3 500 7 39" 4 00( f9l

.FI,HÁr,MoZAsl KrÁDAsoK 0
0
0
0
0

dlít kö|csón lôr|csżćśc 0
jhhő| f.IhaImoźśi ŕhi tánÚťáláśok állámháŹáíáśon bclů|rc
:hbó|. fclhalmozási ćlú támô!álásôk állámháŹańásonkivůlÍc

.EI,HÁr-MoZAsI KrADAsoK oss7-tsEN I0ĺ

t3 50(

úiiködéś; Úhi támo!átások államhá7tańásÔn bclů|rőI

:bböl :hclyi ŕjnkomán!.ä(ok álla|ános műkődćséhez és áEaáLí
;Iáj.'.it^- L-.ń.ś^|Á/Á ;I|.ńi |;m^o.l4c^L

lbből ch'onások ćs bcfiZtésck
:bbőI: működćsi relú vissälćriĺcndôtámoBatások, kóIcsönök

gbbó|: múködési @lú \'issatćritcndö támo8atásot köIcsönók

'bbó|: 
nűködćsi @|ú ĺámogaĺások bcvćtc|ci állam}ázbńáson belü|rô|

3 50( 4 00(
I 60( 5 00( 50(

.ili áĺvđ| nćn7.ś7lô7ół
3 50( 4 00( I 60( 5 00( 50(

Ďból: he|)'i önlromán1,'ztok á|ta|ános működćsćhcz ćs źĘauLi
0

ebból I fclhalmozási €lú viss7źtćńtcndö támo8aliso|q köIsönôk
0

cbbôl: felhalmoási elli \'issatćńtcndô tlimoEaĺások kdl$ónök
:^;..Ä.-il^|^ ;||"-ĺ;'.á4"^. L^ĹiI.Á|

:hhô!: felha|mozísi éIú
ćíékesítése

]Ńéb táŕryi eś7łö7ök ćíćkcsíĹćśc

4
Résrcscdésck ćńćkcsĺlésc és mcgszűntctéséhcz kap6o|ódó bcvétclck

cbbó| | fe|ha|mozłsi @lú \'issätéńlcndô Ĺámogaúsok, kôlcs6nök

:bbôl: cn.éb fclha|moz;ĺsi @lú átvctĹ Dćm'(öńk
rELHÁLMoZAsI BEvETELEK osszEsEN
KOLTSECVETESI BEVETELEK OSSZESEN | 60ĺ 5 00t 50ĺ
rłNANszIRozAsI MUKoDEs| KIADAsoK

I n bc|üti mcaclőlcpc4sck vissf
fohósi10ĺ

TTNANSZIROZASI FELHALMOZASI KIADASOK

hitc|cL váhó
r-INANSZIROZASI KIADASOK OSSZESEN
rÍNANszIRozAsI MUKoDEsl BEVETEĹEK )ot 15! t7 Rt: t41

f
Íánýtóseni támogaláskćnt fo|}ósitoĺĺ lámoga|ás lirctési szĺhláÍ

t0 00{ ) dol )ot 1s! 44 671 179 t4 731

I n bclü|i nrcsclôlcscrcsck \
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3ím / kłi|tségvetési szeď megnevąése/ foládat

l l l07-02 cim parko|ás megvdhás cé|tartalék

l | ] 07-0l cim tisztségvisel k saját keret

maradvány

l l80l cim JÓzsefoáÍosi cyermek Udiiltetéséén
Kft' K |tségtérítés/támogatás |e nem uta|t

maÍadvánva

l l60l cim Trefort 3' értékesitéssel kapcso|atos

e|sámolások

"l"t\

I l30l cím KEF maradvány

I loul crm uvtrocl

ll8l08.0l cim 20l5. évi adÓbevételi ti'bblet

l ] 601 cim Pitypang Óvoda bővités

l l60l cĺm gyermektidiil relĺ|iitás

l l | 07.0l cim e8yházi szeryezetek támogatása

miik dési cé|tartalék

l l60t cim Mindszethy tér kialakitása

,áĺhato intézményi szabad pénzmaradvány

e

l l l07-0l cim ÍendkivtiIi események céltarta|ék

Jrőzsefváľosi nkoľmányzat 20l6. ćvi eredeti kii|tségvetésében terygett
c|ózó évi kiiltségvetsi maradványok

0

Áś oon

feladat
besoroláse

1 l l 07-0 l cim idegenforga|mi adÓ céltaĺa|ék

1

1 l l07-0l cim munkaviszony megsz ntetéséböl

adÓdő t bbIetk hsé8 céltaĺtalék

q soÔ

l l l07-0l cím általános tarta|ék

l l l07.02 Óvodák minimális taneszk z besz

R )1q
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Józsefváľosi onkormányzat 20|6. évi EU forrásb ćl| és az azokhoz rendelt łinkoľmányzati forrásbó|, e|őző évi

maradványbó; rendelet

finanszíľozott programok' projektek 4. me|léket

eFt-ban

Cím

1l602 cÍm

LÉLEK |akások kialakítására elnyeľt pá|yázati pe.
Az EMMI Le|ki segítségnyújtási

Egzisztenciateremtési Közösségi Program ( LÉLEK
propgram) keľetében önkoľmányzati béľ|akások
felújĺtása, lakhatóvá tétele száma: EMMI t8494-
2l2|J|5|sL0ĽsZoLG' valamint SZGYF-IKT-

t'7 0 59 ĺ 20|5, fu n kciószá m a: 3 43 6 40 cím ek: Kisfuva ros
3. fsz.6., Nagytemp|om u. 5. I.11.' Tiimő u.5. fsz.1.,

fsz.11

ľe|adat besorolása Mötv. és

ípazati tv. a|aoián
önként vállalt

KTADAS
uŰxopÉsl KIADÁSoK
Személyi juttatás 0

Munkaadót terhelő járulékok és

szociális ho zzźi áru|ási ađő 0

Doloei kiadások 0

Dologi kiadásokból kamatfi zętés
0

Ellátottak pénzbeli juttatása 0

Egyéb mrĺködési célú kiadás 0

ębből: elvonások és befizetések 0

ebből: mĺĺködési célú kölcsönök
nvúitása 0

ebből: műktidési célú ktilcsönök
törlesztésę 0

:bből működési célú
:ámo gatások źi|anháŻĺartás on

relĺilĺe 0

lbből mĺĺködési célti
:ámo gatás ok á||anhtvtartáson
<ívtilre 0

:bből : működési céI és általános

laľtalék 0

MUKoDESI KIÁ'DASoK
ossznsBľ: 0



Józsefvárosi tnkormánvzat f016. évi EU forrásbó| és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásbó|' e|őző évi

maradványból
flnanszír ozott programok, proj ektek

Cím

11602 cím
LÉLEK lakások kialakítására elnyert pá|yázati pe.

Az EMMI Lelki segítségnyújtási
Egzisztenciateremtési Köziisségi Progľam ( LÉLEK

propgram) keretében łinkormányzati bérlakások
felújítása, lakhatóvá téte|e száma: EMMI |8494-
zlzDlsĺsZ'oCSZoLG' va|amint SZGYF-IKT-

17059 l20l5, funkciószám a: 343640 címek Kisfuvaros
3. fsz.6., Nagytemplom u. 5. I.11.' Tömő u. 5. fsz.7.'

fsz.l 1

feladat besorolása Miitv. és

íŔazati tv. a|apián
önként váIla|t

FELHALMOZASI
KIADÁsoK
Bęruházások

Felújítások 21 000

Egyéb felhalmozási kiadások 0

:bből: fęlhalm ozttsi célű kiilcsön
rvúitása 0

:bből :felhalmozási célú kölcsön
:örlesztése 0

ebből felhalmozási célú
támo gatások áI|anháztartźson
bęlti1rę 0

ebből: fęIhalmozási célú

támo gatás ok á|Ianháaartáson
kívĺilľe 0

gbből:felhalmozási céltartalék 0

FELHALMOZASI
KIADÁSoK ossznsnľ 21 000

KtLTSÉGvETlłSI
KĺADÁsoK ossznsEľ 21 000

BEvÉTELEK 0

Pá|yázati pénzeszkőz 0

- mÍiködési 0

- felhalmozási 11 000

P á|y ázati p énzeszköz fĺsszesen 11 000

Saját forrás ( táľgyévi bevétel
és e|Íjző évi nénzmaľadvánv) 0

BEVETELEK OSSZESEN 11 000

rendelet
4. melléket

eFt-ban



tchdclcl

Józsefváľosi tnkoľmányzat 2016' évi műkiidési cól ós á|ĺa|ános, és fe|halnroási céltal1alék €tőit.ányzátai 5' mĆ|lćkIcĺ
. FLb.n

MŰKoDÉst cÉL És ÁLTÁLÁNos TARTALÉK

Tańa|ékok meqnevezése
kötelező
f€|adat

önként vá||álĺ
feladat

osszesen
előiľányzat
módositási /

átcsoporlosí(ási hatásköÍ
meBl€s/zes

céltár1álékok

saját kerel
t4 30: l4 30:

polgámster

|Í. sáÍa Botond alpolgámester

5 871 587

alpo|gámesteÍ jav6laláÍa
po|gÁmBtcÍ

jgry Aftila alpolgármesteÍ saját

íeíet 5 12: 5 t2:

alpolgámesteĺ javcIatáĺa
polgámester

lí' sánlha Pétemé
ilpolgármester saját keret

9 601 9 60i

a'lpo|gámsteÍ jav6|atáfa
po|gámđer

ö,fôptá|kożatás önrśz 89 3l 893 polgámsteÍ

Jóaefo árosi Neroetiségi on-
@mányat progÍamjaihoz

580 5 80:

Embeń ErófoÍás BiĐttság
javöIatáÍa Polgám6ter

]iü| szeNezetek, a.|apifo ányok

5 00( 5 00(

Emberi EťófoÍás Birctšág
jav6|átáÍa Po|gám6tet

kivéve e alapíNányok

;s/háf aŁ egyhŁi koa'ssé8ek
ámogatłsa 5 00( 5 00(

Embeń EÍóforás Bizottsá8
jarc|atáĺa Polgámater

;pońolók spońszeNezetek

I 00( l 00ĺ

Emberi ErófoÍás Bizofu ág
jav6lalła Po|gámester

kndkivüli Bemények (tűz,

'ihď, 
lakosságvéde|mi

ntézkedés) ńiatti kö|tségeke,
almint a téli idójáłIĹs sorm
'elmerült feladatokra 5 00( 5 00( l0 00r

Pol8ám6ter

{ászoruló ryemekek
ntézményen kĺvr]li sziinidei
itkeáetésének központi
(öIśégvetsi támogatása

9 09' 9 091

PolgámesteÍ

Allmi támogatások |emondása

40 00r 40 00(

Polgámester

Kôzétkeáetés ( sbciális,
neve|ési, oktatási
intézményekben)
többletkóltsé8eire 20ló. éü

60 00( 60 00(

Pol8ámsteÍ !0l5' infláció fuggvényében

]élŕartalékok össÉsćn 203 41( 56 70t 260 Lf'
4517i PoIgámesteÍ

ytűkijdési cél é5 á|ŕa|áĺos
2E9 lEĺ 56 70ĺ 345 89',



.cndclcl

Jórefváľosi Önkoľmányzal 2oló. évi míiködési cé| és általáilos, és felha|nrozási cé|ta|talék e|őit.ányza(ái 5 Bc|lóklct
e FLbÚn

FELHALMozAsl cELTARTÄLEK

Tańalékok megnevezése
köt€|ező
ĺ€|adat

önkénÍ válIalĺ
feladáĺ

összesen
elo|ľanjuat
módositási / meglegyzs

)ako|ís megváltás
3',72 a4( 372 84Í

Képvise|ółstület kohségvetési maadványbó|

)vodák minimális tmeszktiz
}ótIä5

5 00( 5 00(

Polgámster

.eIhaImozási cé|taI{aIék
5 00( 31fa4l 377 a4l



11 4o4-o2 cím társasházaknak
k zteriiletfoglalási bevételböl vissza nem
térítendó támosatás

20l6. ćvi kôtlŚćB\'etćs bcfuháżási, Íc| jĺlási ćs fc|há|mo'ási cć|ri (ámogatísok kiAdási c|6iránŕe|si

ĺ220l.02 cím informatika

rcndclct
6. mcllé|iIcĺ

cF!błĺ



2o16. ćvi kôlhćg}cĺćś bcruhÁzísi' fc|tijítási & fc|hatnozási cć| llĺmogalások kiadilsi cl6iŕÁn!zĺ|ĺi

00-02 J zsefvárosĺ Egyesített Biĺ|csódék

rcndclct
6. mc||ćk|ct

cFGbiln



2016. ćvi kÜltségťctés bcruhÁz.Ási, Ícl jĺtÁsi ć5 fcths|mofási cé|tl l{moBetÁŚok kiAdÁśi c|6iŕÁn]żĺtłi ľcndcIct

6. nc||ćklct
cFtban



zot6' ćvi kÜtkégvetćs bcruhá'Ási' fcl iít si ćs fc|ha|nozÁsi cél tÁmoBátások kisdási c|6iÍán}ratai ÍcndcIct

6. mcllć|{|cĺ

cF!hłn

12201-02 cím informatik8



20t6. ćvi k6|tség1ctés beruháfási' fcltijĺtási ćs fclhstmozási cćlti lámogá{ások kiadási clóiÍán}xatai rcn(lclcl
6. mc||ćĺ(|cI

cF!l)ĺn

00-02 Jĺzsefvđrosi Eryesített Btilcsódék
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Feladatok megnevezése

Práteľ iskolaépÍilet bérleti díja

Práter iskolaépĺilet továbbs zám|źuźls

2016. évi kiiltségvetés

tiiľzsva gyon karbantaľtása' fej lesztése

11601 cím
bevételi e| iányzat

Prátęr iskolaépĺilet bérbeszámítás

Dugonics u.i iskolaépiilet bérbeadása

MĺÍktidési
bevételek

Óĺĺ kě.nt]łá tiäIt iá dä td.k j.;...=...;:;.:.Ę
:::..łi:::iii!.],::ii:i..t.i:....:i::.1.l]]: 'I '..i::.]...]:::'t]i]1::1.::i]],.Ýi]::'''i

ľĺŰxonÉsl
BEvÉ'TELEK
osszEsEN

Tľefort 3. bérleti díj ( GEoRoSco)

ľrefort 3. bérleti díj késedelmi kamat
.GEOROSCO)

23 2s0

ľrefort 3. szám alatti felépítmény
írtékesítése (vételárat GEoRoSCo Kft.
ĺ-ízeti áfa mentes)

12 000

Ingatlan értékesítés

3 000

29 472

23 250

Felha|mozási célti
támogatások

államháztaľtáson
belĺiIľól

67 722

12 000

3 000

29 472

135 9',79

0

67 722

t9

FELHALMOZASI
BEvÉTELEK
ÖssznsBľ

0

153

0

0

ľendelet
7' me|lék|et

eFt-ban

Í3s 979

0

0

155 132

19 153

0

0

222 854

BEvÉTELEK
ÖssZEsEN

0

0

0

0

0

155 132

0

0

0

222854

58s 000

0

0

23 2s0

0

0

585 000

12 000

0

0

585 000

3 000

0

0

29 472

0

0

6',7 722

0

0

s8s 000

0

r35 979

58s 000

19 153

s85 000

s8s 000

740 132

807 854



Feladatok megnevezése

2016. évi ktiltségvetés
tłiľzsvagyon kaľbantartása' fej lesztése

11601 cím
bevételi e|óiánvzat

Mĺĺkiidési
bevéte|ek

nĺÚxÖnÉsl
BEvÉTELEK
osszEsoľ

Ingatlan értékesítés

Fe|halmozási célti
támogatások

á|lamháztaľtáson
beliilľól

FELHALMoZÁ.sI
BEvÉTELEK
Összrsrľ

rendelet
7. melléklet

eFt-ban

BEvÉTELEK
osszpsnľ



Feladatok megnevezése

Práter iskolaépi.ilet bérbeszámítás/kaľbantartás

Prátęľ iskolaéoiilet továbbs zámlázás

Elózo években intézĺrényi éptileteken
negvalÓsított eneľgetikai felrij ításokra
ípiiletenergatikai szakéľtó igénybevétele

Pitypang ovoda bóvítés kivitelezés+mĺĺzsaki
ellenóri díj+hatÓsági díjak

Dologi kiadások

Pitypang ovoda elektromos hźiozat
telj esítményének nÖvelése

2016. évi kiiltségvetés
tłiľzsva gyon kaľbantaľtása, fej |esztése

11601 cím
kiadási e| iránvzatai

Afa befizetés

KÖte|ezć fe|adátokiisszesen .

onkont válla|t fe|adatok

MÚKÖDÉsI
KIADÁsoK
osszEsnľ:

ovi- foci KÖzhasmri Alapítvány TAo ovĹfoci

3 000

12 000

Beruházások

0

5 000

3 000

12 000

s00

Fel jítások

5 000

0

0

FeIhalmozási céI

támogatások
államháztaľtáson

he|ĺi|ľe

20 500

0

s00

0

0

0

20 500

326 377

0

0

0

FELHALMoZÁsI
KIADÁsoK
ossznsrľ

0

rendelet

7. melléklet

eFt-ban

0

500

326 877

0

0

0

0

0

KIADÁ.soK
OSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

12 000

0

0

0

326 377

0

s 000

s00

8 550

326 877

326 877

0

0

s00

I 550

347 377

0

0

8 550



LELEK koziisségi szäI|ás bŐvítése ( két lakás

kialakítás) Szerdahelyi u. .5.

Feladatok megnevezése

ľrianoni emlékmtĺ

BÓkay utca Ülloĺ ĺt. Práter u. szakasz
felriiítása

IÖmo u. Leonardo da Vinci u. Balassa u
szakasz tfel iítás

Százados rit Ciprus u. .Spoľt u. szakasz
fehiiítása
Tisztes u. T rÖkbecse u' szakasz kÖzviláeítás
feilesztése
Trefort 3. ép let értékesítésevel asszef ggö
kiadások

Dologi kiadások

2016. évi kii|tségvetés
ttiľzsva gyon ka rbantartása' fej lesztése

11601 cÍm

kiadási elŐiľányzatai

. kártérítés béľlöi kik lt ztetés miatt( ebból
p énmar aďv ány 6 5 0 0 0 eFt)

ápiilet feI jítása

ľ,lÍjxonÉsl
xu'nÁsox
ossznsnľ:

. késedelmi kamat

- káľtéľítés (teľvđokumentáciÓk miatt)

0

- áfa befizetés

- JÓzsefu áľosi Gazdálkodási K zoont
bonvo1ítási díia

0

Beľuházások

0

tár sasházakb a kamerák fe ls zerelés e é s

ĺizembehelyezése

0

0

kozter letekfel jítása, beľuházás, even t l
elhasználődő eszkozok beszerzése (JGK
fe] n ĺJ nłnin nk el I át ás źh nzI

0

0

0

- 4 ďbkézi kezelésĺĺ nagynyomásri
árdatakarítÓgép beszerzése

Feltijítások

0

1,4 002

10 000

0

0

69 s00

Felha|mozási célti
támogatások

álIamháztaľtáson
be|ĺi|ľe

0

0

58 028

0

17 800

0

0

69 s00

6 723

60 000

6 621

FELHALMoZÁsI
KIADÁsoK
ossznstľ

2 540

20 000

58 028

0

ľendelet

7. mellék|et

eFt-ban

17 800

20 000

0

0

6 723

0

0

0

2 540

KIÁDÁsoK
OSSZESEN

0

0

0

Í4 002

0

0

t0 000

0

0

0

0

0

0

146 012

0

60 000

0

0

0

20 000

14 002

0

10 000

7 450

0

20 000

0

0

0

60 000

0

6 621

0

0

20 000

I 070

0

20 000

0

0

0

0

6 621

0

146 0r2

0

0

0

0

0

69 s0(

0

0

0

t46 012

s8 028

0

0

17 800

7 450

6 723

0

2 540

0

I 070

7 45Í

0

l 070



- platÓs tehergépj ármrĺ beszęrzése
;zemétszźt|7itáshoz

Feladatok megnevezése

- anyagbeszerzo gépjármí beszeľzése

- lombszívÓ, aprítÓgép beszerzése

- karbantartáshoz és kertészethez sztikséses
eszkÖz k beszerzése

o nliént;vál ĺaĺt, ľeiađa to.Ŕ.ĺiĺšżeseĺ

Dologi kiadások

2016. év i kiiltségvetés
t rzsvagyon karbantaľtása' fejlesztése

11601 cím
kĺadási e|óiľánvzatai

MŰKoDÉsI
KIADÁsoK
osszrstľ:

0

0

Beľuházások

0

0

1s4 591

0

l,7s 091

0

Fel jítások

9 6s2

0

154 591

Felhalmozási cé|ti

támogatások
á|lamháztartáson

be|Íi|ľe

| 270

0

175 091

I s24

0

4 000

55 s89

382 466

0

FELHALMozÁsI
KIADÁsoK
ossznsBľ

0

ľendelet

7. melléklet
ęFt-ban

246 012

0

246 012

0

0

KIADÁsoK
osszEsEN

9 65f

0

t 2't0

8 s50
0

8 550

1 5f4

9 652

4 000

310 151

l 270

637 0f8

| 524

4 000

464 742

812 ttg



0 koľmányzati kii.fe.lezö.feládätok ]

Fe|adatok megnevezése

lakásbérleti és hasanálati díi
víz.csatomadíi

szemétszállítási díi

2016. évi kiiltségvetés JGKZrt. á|ta|végzett iizleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím

bevételi e| iránvzat

fritésszolsáltatási díi
eeyéb bevételek

továbbszám|ázźls

lakásbérleti díi bérbeszámítás

helyiségbérleti és hasmálati díj

helyiség bérbeadás részlętfizetés kamata

telek és eeyéb doloebérbeadás

helyisések

- víz és csatornadíi

Míĺktidési
bevéte|ek

- szemétszállítási díi
. fiĺtésszoleáltatáSi díi
ĺégrehajtási, kÖzjegy zői megtérĹilések

;zerzódésk tési díi

relyiség Óvadék befizetés

re lyi s é g béľlet id íj b érb eszámítás (Turay Szíłlházza|
:gyĺitt)

ľĺÚxÖuÉsl
BEvÉTELEK
osszEsEN

s20 000

liánlati biztosíték

150 000

riztosítÓi káľtérítés

1 15 000

onlło ľmányzati kiiłelezó feladatok iisśżesén

28 000

onként vállalt feladatok

40 000

Iakáséľtékesítés

Ingatlanok
éľtékesĺtése

10 00c

lakáséľtékesítés ľészletfi zetés

520 000

55 461

lakásértékesítés tÖrlesztés kamat

0

670 00c

rs0 000

11s 000

14 00c

28 000

27 000

FeIha|mozási céhi
támogatások

álIamháztartáson
beliilról

40 000

10 000

12 000

55 461

14 000

670 000

4 000

0

14 000

6 000

0

f7 000

I 000

0

20 000

FELHALMOZASI
. BEVÉTELEK

ossznsoľ

0

12 000

0

14 000

s0 000

0

ľende1et

8. melléklet

eFt-ban

4 000

I 000

0

1 738 461

l 000

6 000

0

0

I 000

0

0

20 000

0

0

BBvÉTELEK
osszĺsn'ľ

0

50 000

0

0

0

0

12 000

I 000

0

0

0

L 738 461

I

0

0

0

000

0

0

0

0

0

0

0

0

520 00(

0

0

0

0

1s0 00(

12 000

0

0

0

115 00c

0

0

0

28 00(

0

0

40 00(

0

0

0

10 00(

60 000

0

ss 461

40 000

0

670 00t

0

0

14 00t

0

0

0

27 00(

0

0

0

0

ĺ2 00(

0

0

14 00(

0

4 00(

0

0

6 00(

0

0

r 00(

0

20 000

0

60 000

0

40 000

50 000

I 000

1 738 467

I 000

0

60 000

0

40 000

12 0q0



lakáértékęsítés árveréssel

Feladatok megnevezése

lelyiségértékesítés

relyiségértékesítés rész1etfizetés

relyiségértékesítés tÖrlesztés kamat

2016. évi kiiltségvetés JGK Zľt. á|ta|végzett ĺizleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím
bevételi e| iránvzat

relvisések értékesítésę árveréssel

lakásforsalmiéľték kĺiltinbozeti bevételek

helvisésértékesítés részletťrzetés áfa
Százaďos u. 26.miatt pénzbeli adomány
fennmaradÓ része

izęrzódésk tésból kotbér

telekértékesítés ( Balassa 7 -9 ., József u. 27 .)

[Ömö u' 16' értékesítés

Koľánvi S. u. l6. értékesítés

Mĺĺkiidési
bevételek

Tavaszmęzo u. 6. értékĺsítés

LELEK lakások kialakításiĺra elnyert ptiyázati pe,
Az EMMI Lelki segítségnyujtási
Egzisúenciateľemtési K zÖsségi Program (

LÉLEK propgľam) keretében nkormányzati
bérlakások fel j ítása, lakhatÓvá tétęlę száma:

EMMI 1849 4-2/201 5 /SZOCSZOLG, valamint
SZGYF-IKT -|7 0 59 /20 | 5, fu nkciÓszáma : 3 43 640
címek: Kisfuvaros 3. fsz.6', Nagytemplom u. 5.

I. 1 1 .. TÖmó u. 5. fsz.,7 .. fsz.||

MÚKoDÉsI
BEvÉTELEK
osszBsnľ

0

0

20 000

0

MAV teleo értékesítése

0

Ingatlanok
értékesítése

Ďnként vá|lalt fe|adatok iisszéśen

0

hH{lixĺÍlĺlll*e&ffiffi*

0

0

0

3 000

20 000

0

0

Felhalmozási cé|

támogatások
államháztaľtáson

beliiIróI

0

0

r50 00c

0

0

50 00c

0

20 00c

3 000

0

1 10 000

0

FELHALMoZÄsI
BEvÉTELEK
ossznsBľ

0

I 000

0

s 000

0

0

2 544

rendelet

8. melléklet

eFt-ban

0

0

305 156

0

0

r07 767

0

0

1s0 000

61 876

BEVETELEK
ÖsszBsnľ

1 773 46Í
J5 UUU

0

40 000

s0 000

0

0

20 000

0

110 000

0

0

I 000

1s0 000

0

1 773 461

35 000

s 000

0

s0 000

20 000

2 544

20 000

30s 156

110 000

0

107 767

l 000

20 000

61 876

973 343

s 000

40 000

973 343

2 544

3 000

305 156

107 767

11 000

6I

11

87

40 00c

0

(

000

TI UUU

11 000
20 000

984343
984 343

11 00(
20 000

I 019 343

z'/5'/ au4



Feladatok megnevezése

Kôtélezófe|adatok::' . '.'' l,l ]:.:' '

továbbszámlazás

Fóvárosi Önkoľmányzatnak részletfi zetés

szerzodés alapján

tarsashazi k z s kts.és feltiiítási alap

gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi
ľendelókkel egytitt

lakások béľbeszámítása

MunkaadÓt
teľhe|Ő

járulékok és

szocá|is
hozzájáru|ási

aÄÁ'

kaĺbantartás+rendkívii1i
kaľbantartás+biztosítÓi káľtérítésbol
karbantartás

2016. évi kti|tségvetés
JGKZrt. ä|ta|végzett

iiz|eti vagyonna| kapcso|atos fe|adatok 11602 cím kiadási e|öirányzata

kéménvkarbantaľtás+kiváltás

helyiség béĺbeszámítás miatti
karb antartás(T ur ay S zinhźuzal e gytitt)

Dologi
kiadások

:gyéb iizemeltetés

ľillanyrezsÓ beszerzése

l akÓházak é l etv eszélyelhá r ittsa" gću,hálő zat
csere

0

MŰKÖDÉsI
xrĺoÁsoľ
ossznsBľ:

víz- csatornađíi

0

;zemétszáilítási díi

10 000

0

fritésszolgáltatasi d

ľamszolsáltatási d

0

lakásbérleti i o gviszonv mesváltása

590 000

Beruházás

0

Lakásforsalmi értékktil nb zet

0

10 000

lakás és helyiségbérbeadás k vetelés
elengedése után ťrzetendó iárulékok

U

100 000

il

0

áfa befizetés becsĹilt

590 000

rl

55 461

Fe| jítás

0

nelviséeÓvadék visszafi zetése

0

lakÓhazak k<izmri Órak, mérohelyek
szabványosítása

100 000

FeIhalmozási
cé|

támogatások
á||amháztartá

son kívii|re

202 410

0

0

lakÓhazak k<izponti flitéses épiiletekbe
hómennyiség méľok beszerelése

55 46ĺ

10 000

0

0

0

50 000

0

202 410

0

30 000

0

FeIhalmozási
célti ktilcsłĺn
ttirIesztése

0

10 000

1 500

0

0

0

0

s0 000

0

0

165 000

30 000

FeIhaImozási
céltĺ

támogatások
á||amháztartźl

son belülre

0

0

I

0

t0

1 500

0

10 000

U

000

55 000

0

70 000

0

0

f7 000

1

0

00c

165 000

0

110 000

0

0

FELHALMozÁ
sI KIADÁSoK
ossznsnľ

0

55 000

ľendelet
8. melléklet

eFt-ban

0

0

0

27 000

0

0

0

0

0

50

0

000

20 000

0

0

0

0

0

0

15 300

0

15 000

0

0

0

KIADÁSoK
osszEsEN

0

1 000

30 000

0

50 000

0

0

0

20 000

0

It

2 500

0

0

0

0

15 300

0

0

ls 000

0

0

70 000

0

0

0

0

0

10

2 s00

0

IJ

0

00(

0

0

0

0

0

15

0

0

0

660 000

0

0

300

0

0

0

0

U

20 000

0

100 000

0

0

20 000

0

0

0

0

0

t0 000

0

55 461

0

0

0

0

0

0

0

0

fĺf 410

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

30 000

0

0

s0 000

0

0

30 000

0

0

0

0

0

I

0

s0c

0

30 00(

0

0

20 000

0

16s 00(

0

20 000

0

110 00(

0

0

ss 00(

21

0

00(

20

0

00(

20

0

00(

0

0

I 000

s0 000

0

20 000

0

15 000

2 500



Fe|adatok megnevezése

Jĺízsefvárosi Gazdá|kodási Kłizpont
Iakőházmíikiidtetés díj azása
kőzszo|gáltatási szerz dés keretében

Ktite|ezó fe|adatok.tisszesen

onként válIa|t feladatok
Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kłizpont
eIidegenítási tevékenység díjazźsa
k iizłz n|a Ą|ląłĄ<i czprzŕíłl éc Leľeŕéhen

Munkaadĺít
terheló

jáľulékok és

szocáIis
hozzájáru|ási

qĺ| ĺĺ

LELEK programba kijel lt lakások
Ĺel j ĺtásą komfortosítása ( ebb o| pźl|y ázati
tonás l1.000eFt)

krízislakások lakhatÓvá tétele

üzleti va

lptiletek vagyonvédelmét szo1gálÓ kamerák
<iéoítése és mtĺkodtetése

lakÓhazak tetoszeľkezeteinek részleees
fe1rijítása

Dologi
kiadások

(aputelefon kiépítése

ka

2016. évi kti|tségvetés
JGKZrt. á|ta|végzett

Óptiletek ktizcisségi elektromos hźl|őzatźnak
átalakítása

0

MÚKoDÉsI
KIADÁsoK
osszEsnľ:

I 00(

atos feladatok

el idegenítés érdekében fel j ított épiiletek áfa
befizetése

944 867

épĺiletbontás Korányi S. u. 16. kiiirítéssel
egytitt

2 438 738

0

Beruházás

épiilet kiktiltciztetés Tavaszmezo u. 6

602 cím kiadási e|óiľán

944 861

0

tetó' t,úďal' fodé n' f ggöfolyös Ó fel jítása

2 439 738

t07 '780

Fel jítás

- Lujza u. l5

0

0

FeIhaImozási
céI

támogatások
ál|amháztartźl
son kívĺi|ľe

0

lra

- Nap u. 21.

107 780

10 000

0

0

- KistáciÓ u. 11

5 000

0

0

FeIhaImozási
cé|ti ktiIcsiin
tłiľ|esztése

0

30 000

6 000

0

0

0

0

s 000

20 000

FeIhaImozási
célti

támogatások
á||amháztartá

son belĺiIre

0

110 000

0

7 500

6 000

0

0

0

0

0

t0 000

6t'786

20 000

0

21 000

40 000

15 000

FELHALMoZÁ
sI KIADÁSoK

OSSZESEN

7 500

0

0

ľendelet
8. melléklet

eFt-ban

0

0

6t 786

0

0

0

0

0

40 000

40 000

0

0

0

0

15 30(

KTADASOK
ossztrsEN

U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16s 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

944 867

0

2 605 038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 000

0

0

2 800

ĺ07 780

0

ls 000

0

0

0

f0 869

0

10 000

0

0

l4 188

21 000

0

40 000

0

ls 000

0

0

0

ls 000

0

0

0

0

40 00(

0

U

0

6 00(

0

0

20 00(

0

0

0

0

7 50(

0

0

61 78(

0

0

2 800

40 000

0

f0 869

0

14 188

2 800

20 869

14 188



Feladatok megnevezése

- Nagyfuvaros u. 26

- Baĺoss u. 1 1 l.

:al ajvizes e dé s me gszúnte t és e

- FutÓ u. 17

MunkaadÓt
terhe|ó

járu|ékok és

szocá|is
hozzájáru|ási

ĺ ĺlł5

- Nap u, 2l

- Lovassy L. u. 6

ĺiz|eti

- Kisfaludy u. 5

Dologi
kiadások

- Berzsenyi u. 5.

1akÓépíiilet éľintésvédelmi vizsgálat és

fel iítás

ka

2016. évi kii|tségvetés
JGKZĺt. á|ta|végzetť

0

MŰKoDÉsI
xrĺlÁsox
Összrsnľ:

I akÓépĺil etek kazán felrij ítása

0

nkormányzati lakások béľloi által
felhalmozott, el nem évĺilt ftĺtésidíj
mesflzetése

feladatok

0

0

Beruházás

)htłlnt.."ĺllält.ft lađätdk Öśšż$5!'1.' ..: ;l11;.l: ;-

0

0

602 cím kiadási e|óirán

0

0

0

0

0

Fe| jítás

0

0

0

Fe|haImozási
cé|ti

támogatások
á||amháztartźt

son kíviilre

0

0

0

0

0

0

0

0

40 672

0

0

FelhaImozási
cé|ti ktiIcstin
tłĺrIesztése

0

0

t4 402

0

0

0

0

0

FelhaImozási
cél

támogatások
á||amháztartá

son belÍilre

0

0

0

1 000

6 267

0

0

0

0

4 934

6 000

254 066

0

2 692 804

0

0

4 934

0

FELHALMoZÁ
sI KIADÁSoK

OSSZESEN

0

0

ľendelet
8. melléklet

eFt-ban

0

s 601

6 000

0

254 066

2 693 804

0

0

s 601

0

0

0

KIADÁsoK
OSSZESEN

0

29 337

0

0

10 000

40 672

0

20 003

0

20 000

0

0

14 402

0

0

0

f45 608

0

40 672

275 608

0

0

0

0

0

6 267

14 402

0

0

4 934

0

110 000

0

0

0

0

4 934

0
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FeIadatok megnevezése

20|6. évi ktiltségvetés
Corvin -Sétány Projekt l1603 cím bevételi e|óirányzata

Működési
bevéte|ek

áfa vissztaérülés

MUKoDÉSI
BEvÉTELEK
OSSZESEN

csere insatlan

0

INGATLANOK
ÉnrÉxBsÍrÉs
E

Bevéte|ek összesen
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30 084

FELHALMO-
zÁsI

BEvÉTELEK
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0

rendelet

9. melĺékIet
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0
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30 084
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0
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0
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337 924

0

0

337 9f4

0

337 924

337 924
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337 924

337 9f4

368 008

s68 008



Feladatok megnevezése

onként vállalt feladatok

laluźsfeladatok

2016. évi költségvetés
Coľvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai

11603 cím

Bókay J. u.43.

- cserelakás Auróra u.30-32.

- bontás

Dologi
kiadások

Tömő u. I8'

- cserelakás Rákóczi úÍ' 63 .I|l|9.

- cserelakás Koszorú u.28.

- bérleti jogviszony pénzbeli

MŰKoDÉs]
KIADÁSoK
osszľseľ

megva

- bontás

ltása

Szisony u- 3L

- bontás

Beruházások

S:ięonv u. 33

0

. cseľelakás Bókay u.50. fsz.1

- cseľelakás Futó u. 13. fsz.IlB

t9 48:

cserelakás Szisony u. |0.Yl24.
- cserelakás Luizau. 19.fe.l0.

Fe|újítások

- bontás

0

tartalék

Fe|halmozási
cé|ú

támogatások
á||amháztar-
táson kívűlre

lakásfalazás. nvitás-zárás

19 485

- Tömő u.l8.

0

2t 82:

ĺGK ZRT 22 db önkormónyzati
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0

rendelet
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0

24 300
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fsz.2.

0
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c

2t 82s

0

0
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0
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f4300

0

1 033

0
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0
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20 tts
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0

0
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0

0

4
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718

0
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0

34
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Feladatok megnevezése

2016. évi kii|tségvetés
Magdolna Negyed Projekt

11604 cĺm bevételi e|oirányzatai

Önként vá|lalt feladatok

ĺfa visszaigénylés

Míiktidési
bevéteIek

|yázati pénzeszkÖz

Önként vátIaIt fe|adätok ősszesen

Miiki'dési célti
támogatások

bevéteIei
á||amháztar-
táson beliilró|

MUKODESI
BEVETELEK
osszEsEN

0

FelhaImozási célti
támogatások
á|lamhaztar-
táson beliiIról

0

0

0

0

rĺI,uĺI,n'ĺozÁsr
ľBvÉĺrrtr
osszEsEN

0
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envÉrBLBr
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rendelet
10. mel|éklet
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n
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n
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n
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FeIadatok megnevezése

Kilte|ezó feláđatok : ' '.: 
'i 

'

itéieżj ťeladaiok összesen

)nként váIIalt feladatok l

)nkoľmányzati saiát forľás
,ujza u.22

-ulza u.34

SzeméIyi
juttatás

]gyéb kivitelezéshez kapcsolÓdÓ
(tltségek anyagszállítás

)ndllÓan nem tdmoeaĺhatő szoft

2016. évi kôltségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cÍm
kiadási elŕĺiránvzata

MunkaadÓt
teľheló

járu|ékok és

szociális
hozzájáru|ási

oÄll

|3 Biinmegelĺízési programok,

echnikai segĺtségny jtás (JGK Zrt)

)nként vállalt fe|adatok ósszesen
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0
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f0 606

0

KlADÁsoK
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93lt

n

22 87:

0

0

22 87:

0

0

0

|3 Ą6r'

0

9 311

22 81!
0

tl 462

ff 81:

n
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Feladatok megnevezése

20|6. évi kö|tségvetés
projektek 11605 cím bevéte|i e|őirányzatai

Pffi"iékť'. ".. .ł... .l.i]. + j

onként vá|ta|t feladatok

Miĺkiidési
bevételek

TÉR-KÖZ ''A.'- ''B''Főv. Önk.
páLyázatipe.

Műkiidési
cé|tĺ

támogatások
bevéte|ei

á||amháztart
áson belülľől

MŰKoDÉsI
BEvÉTELEK
OSSZESEN

0

Felhalmo-
zási célú

támogatások
á||amháztar-

táson
belülľő|

0

0

0

rendelet
1l. melléklet

eFt-ban

FELHAL-
MoZÁsI
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0

0

0
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0

0
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0
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0



Fe|adatok megnevezése

'nként 
vállalt feladat

<ÖZ.TER "B,
WV?ZRĺ dĺiazásą
I János Pál pápa tér
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isŠżěšěn :i..i:]]:;. ii::..j].]::.;:].]]'

Munkaad t
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járulékok és

szociá|is
hozzájáľulás

2016. évi kiiltségvetés
pľojektek 1l605 cím kindási elóirányzatai
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Parkolás megváltás

ONKORMANY Z ATI FELADATOK

épĺiletbontás Korányi S. u. 16. kiĺirítéssel egyĺ.itt

feladat mepnevzése

oľxoniuÁNYZATI FELADAToK oSSZESEN

20|6. évi kii|tségvetés

záľolt kiadási e|óirányzatok

bľuttő e|óiľánvzat osszege

372 840
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386 306
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bevéteIek telj esítéséíg

feladat besorolása

rendelet
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ÁLTALÁNos ĺNDoKLÁs

Budapest Fővĺĺros VIII. keľĺilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselőtestületén ek 2016. évi
költségvetéséről szóló rendelet terveze,te aMagyaroľszĺg Alaptđľénye, aMagyarország hetyi
önkormányzatairól sző|ő 20|1. évi CDfixIX. törvériy, ľĺugy*oi,,ag zoie. evi kĺizpońi
kciltségvetéséről szóló 20|5. évi C törvény, az aLanianartĺĺsról szóló z0Ú, évi CXCV.
törvény, az ál|amhźztartásról szóló törvény végrehajtásĺĺról sző|ő 368/201l. Cx11. 31.) Korm.
rendelet, továbbá a 4/2013 .(I. 1 1). Korm. rendelet eloĺnásain alapul.

A rendelęttervezet szerkezete a jogszabályi előíľasokat kĺiveti. Tarta|mazza a címľendet,
címrend szeľint az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kięmelt
e|őirányzatok szerinti bontásban, a Íinanszírozási bevételeket és kiadđsokat, továbbá
mindezeket köte|ező, ĺinként vá|lalt feladatok és állami (á|tamigazgatási) feladatok szerinti
bontásban is. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevétęlek és kiadások e!őirźnyzatait
mérlegszerűen is bemutatj a.

Tarta|mazza továbbá az onkormányzat felújítási e|őirányzatait célonként, a beruhźlzási
kiadásokat feladatonkćnt', a céljellégĹĺ támőgatásokat, aZ EU-s fonásból megvalósuló
beĺuházásokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a törzsvagyon működtetésével kapcsolatos
eloirótnyzatokat, a gazdasági táľsaságok á|tal végzett feladatok bevételi és kiadási
e|őirányzatait, a kciltségvetési szeruek engedélyezętt |étszámát, a záro|t e|őírányzatokat, a
költségvetés végrehajtásának szabáIyait, valamint a hatásktjľĺjkľe vonatk ozőan tarta|maz
ľendelkezéseket.

nBszr'rTES INDOKoLÁS

1. $ (l) A személyi hatá|yravonatkozó rende]kezések.

1. s (2) Erte|mezóľerrdelkezések.

2. $ Az önkoľmanyzat kĺĺltségvetési bevételi és kiadási összegének, a műkodési bevétęli,
kiadási, ťlnanszírozási előirányzataínak, a miĺködési bevételi i<ĺbbletenek, a felhalmozási
bevételi, kiadási, ťlnanszírozási előirányzatainak, a felhalmo zási hianyának összegszeriÍ
meghatározása.

3. s A költségvetési szervekľe vonatkozó címĺend.

4. $ Az ĺĺnkoľmányzat bevéte!ęinek és kiadásainak kĺiltségvetési ľészletezése, mellékletek
szerinti bontásban.

5. $ - 19. $ A 2016. évi köItségvetés végrehajtásán'ak részletes szabáIyait rögzitik.
Taĺta|mazzálk:

- & felelősségi köröket, a gazdálkodás áItalános szabá|yait, a szabad' kapacitás
hasznosításĺának feltételeit, a vállalkozási tevékenység kereteit, a szemé|yijutiatások
előirányzat felhasználásának szabá|yait, a ktiltségvetési szerveknél a jutáknazźsra
fordítható keľetĺĺsszeget, a költségvetési maradvány felhasznáIásźnak szabźiyait,- a céljellegiĺ, a záro|t és alétszélm e|őírźnyzatok felhaszn áIásravonatkozó előínásokat,- apá|yázatokbenyújtásával kapcsolatos előíľásokat' ,

- atfugyéventuli kĺjtelezettségvállalas feltételeit,
- a költségvetési szervek tájékoztatźsikotelezettségeit atartozás á|IomźnyrőJ., a bevételi

előirányzatokteljesítésénekelmaradź.sátől,akintlévőségekľől,



- a tisztségviselok kereteit, azok feIhaszná|ásának szabćt|yait,
- a cafetéria-juttatás összegét'
- ahazipénztarból teljesíthető kifizetések eseteit,

az önkormányzat, a polgármesteľ, a bizottságok, a Polgĺíľmesteri Hivatal, a
költségvetési szeľveinek a kĺiltségvetésben előlĺt bevételek beszedésével és
jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos lrataskĺjľeit, feladatait, a
gazđá|ko dás anál b etaľt anďő szab áLyokat.

20. s (1)-(4) bekezdés: A hitelfelvétel, a vá|tő, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a
kezességvállalásra vonatkozó eljárási szabályokat, azokat mértékét és az azo\<kal kapcsolatos
hatáskorĺik et r o gzítí.
20. $ (5)-(7) bekezdés: Az átmenetileg szabad' pérueszkozök lekötésének és befektetésénęk
fe ltéte l eit szab á|y o zza,
20. $ (8)-(9) bekezdés: A kciltségvetési szervrę vonatkozó előírások a hitelfelvéte|, a věitő, a
kötvénykibocsátás, a bankgaraĺcia, a kezességvállalás, az átmenet1|eg szabad pénzeszkoz
lekötése tekintetében.

21. $ (1) Az önkormćlnyzat részére juttatott, adományok, kcizérdekű kötelezettségvállalások,
s e gélyek felhaszná|źlsának szab á|y ai.
21. $ (2) A költségvetési szerveknek az adományok elfogadásáľa vonatkoző szabá|yai.
21. s (3) Atámogatźls nyújtására vonatkozó előírás.
21. $ (4)-(5) bekezdés: Az cjnkormányzatnak és 'a kciltségvetési szerveknek a támogatások
f elhaszĺá|ásiĺravonatkozőköteleze,ttségeit,feladataitszabtůyozza.

22. $ (1), (3)-(4) A polgármesterre źńruházott hatáskörĺĺk, melyek az e|oitźtnyzat-módosítási és
eloiráĺyzat átcsoportosítźsi, az átmenetileg szabadpénzeszkozök lekötésével kapcsolatosak.
fz. s Q) A polgĺíľmester koltségvetési ľendelet módosítására vonatkozó hatásköre és annak
hatáľideje.

23. $ A Yárosgazđálkodás és Pénziigyi Bizottstryra éúruházott hatáskĺjľ az źimenetileg szabad
pénzeszkozĺjk lekötésével kapcsolatosan.

f4. s A kĺĺltségvetési szervek vezetőinek a saját hatáskĺjrben végľehajtott e|őirźnyzat-
módosítási és e|őirźnyzat átcsopoľtosítasi hatásköreit, illetve az ezekkel kapcsolatos
táj éko ztatás i kĺitel ezetts é ge.

25. $ - 26. $ A kĺjltségvetés végrehajtásának ellenoľzésére, a belső kontľollrendszeľ
működtetésére, a kciltségvetési szervek kĺiltségvetési maradvány fe|haszná|ásáĺa vonatkozó
előíľások.

27. s A pénzet|átás ľendjének meghatározása az önkormányzat, a költségvetési szervek, a
gazđaságí társ as ágokra vonatko zó an.

28. $ A költségvetési besz'ámoló elkészítésének mőđjfua és a zárszámadás képviselő-testületi
elő,terjesztésével kapcsolatos követelmények meghatĺír ozźsa.

29. $ Egyéb, térítés ellenében nyújtott szo|gá|tatások2016. évi díjanak meghatźrozźsa.

3 0. $ Hatályba léptető és hatáIy éú v esztó rendelkezés eket tarta|maz.


