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A kihirdetés napja: 2016. đecembeľ 21.
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Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváľosi Onkormányzat Képviselő-testĺiletének
36l20t6. (xII.21.) tinkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi Onkormányzatf017. évi költségvetésľől

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete az
Alaptcirvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásk<jrében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatźtrozoIt feladatkörében eljĺĺľva a
kovetkezőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és ttĺbblet
mértéke

1. $ (1) A rendelet hatźůya a képviselő-testĹiletľe és annak szerveire (polgáľmester, képviselő-
testtĺlet bizottsźąai' polgármesteri hivata|, jegyző), az önkormźnyzatkĺiltségvetési szerveire és
gazdasági társaságaiľa terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) költségvetési szeľv: a Polgármesteri Hivatal, az önkoľmanyzat á|tal a|apított és iľányított
költségvetési szerv,
b) gazdasági taľsaság: aZ önkoľmanyzattal kötött kozszo|gźitattsi szerződés a|apjźn

kozfeladatot lát el és cinkoľmányzatitulajđonban áll,
c) kisĺisszegű szolgáItatáls és készletbeszetzés: az a szolgáLtatás,készletbeszerzés, amelynek

értéL<határa 100 e Ft.

2. s (1) A képviselő-testiilet az önkormányzat}}I7 . évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét

k<lltségvetési kiadási főĺisszegét

ťlnanszír o zási művel etek e gyenle gét

á||apitjameg.

(2) az (1) bekezdésben meghattlrozott bevételi és kiadási füösszegeken belül a miĺkĺjdési
költségvetés

bevételi foösszegét

kiadási foösszegét

ťlnanszir o zási mtĺvel etek e gyenle gét

áI|apítjameg.

17 .049.21 5 ezer Ft-ban.

18.228.896 ezer Ft-ban.

1.179.68I ezerFt-ban

I 4.900.440 ezer Ft-ban.

15.6T4.07 4 ezer Ft-ban.

713.634 ezerFt-ban

il



(3) az (1) bekezdésben

fe|halmo zźls i ko ltsé gveté s

bevételi főosszegét

kiadási főösszesét

męshatározott bevételi és kiadási főĺjsszeseken belül a

2.148.775 ezeľ Ft-ban,

f.614.8f2 ezer Ft-ban,

466.047 ezeľ Ft-banťĺnanszír ozási műveletek egyenle gét

á||apitjameg

3. $ A költségvetés címĺendjét az I. melléklet tarta|mazza.

2. Az tinkormányzat bevételei és kiadásai

4. $ (1) A bęvételi és kiadási e|óiráĺyzatok megbontását címľend szeľint, kozgazdasźtgi jelleg
szerinti tagolásban, kötelező, ĺjnként vtĺI|a|t, állami (áI|arĺigazgatási) fęIađatoha a 2.

melléklet tarta|mazza.

(2) Az ęIőző évi kciltségvetési maľadványok előiľanyzatát fę|ađatonként a 3. melléklet
tartalmazza.

(3) Az európai uniós fonásból és az azo|<hoz rendelt önkormányzati forrásbő|, e|őző évi
költségvetési maradványból finanszirozott programok, pľojektek e|oirźnyzatát a 4. melléklet
tartalmazza.

(4) A múködési cél és általános taľtalékok' a felhalmozási cékartalékok eIőfuányzatát
kötelező és ĺlnként vállalt feladatok szeľinti bontásban, és a tartalékok előiľźnyzatának
átc s op orto s ítástr a vonatko zó hatáskcjrcjk et az 5 . melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat beruhźzási előiranyzatait feladatonként, a felújítási e\őiráĺyzatait
célonként, a felhalmozási céľű támogatások kiadási e|őirźlnyzatait címĺend szeľint, ęzen belül
kĺitelező, önként vá||a|t, állami (á||arnigazgatási) felađatok szerinti bontásban a 6. melléklet
tartalmazza.

(6) Az önkormányzati torzsvagyon karbafiartźlsi, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási
előfutnyzatait kcjtelező, önként vállalt, á||ami (źi|amigazgatási) feladatok szerinti bontásban a
7. mellékle t tarta|mazza.

(7) Az üzlęti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási e|őirźnyzatainak
rész|etezését kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 8. melléklettarta|mazza.

(8) A projektek bevételi és kiadási előirźnyzataitkotelező és önként vállalt feladatok szerinti
bontásban a 9-11. melléklet tarta|mazza.

(9) A koltségvetési szervek engedéIyezett|étszźtmát, foglalkoztatásíjogviszonyuk, kötelező,
önként vźtllra|t, állami (áIlarnigazgatási) feladatok szerinti bontásban, és az önkoľmányzati
közfo glalk o ztatás l étszámkeľ etét a 1 2. mel lékl et tartalmazza,

(10)A költségvetési szervek céljellegű kiadási e|oirźnyzatait címľend szerint a 13. melléklet
tartalmazza.

(II)Az önkoľmányzatzźlroltkiadási e|őirźnyzatait feladatonként a14. me||éklettarta|mazza.

3. A20Í7. évi kłiltségvetés végľehajtási szabályai

5. $ (1) Az önkoľmźnyzat költségvetésének végľehajtásáért a polgármester, a költségvetési
szeľv költségvetésének végľehajtásáért a szeÍv vezetóje, az cjnkormźnyzat könywezetésével



kapcsolatos feladatok elltLtásáért a jegyző, a költségvetési szeľv könywezetésével kapcsolatos
feladatok e||źiásáért a szerv v ezetoj e a felelo s.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szeľvek az elemi költségvetésüket az e rendelet
mellékleteiben meghatározott összegekkelkötelesek összeállítani, melyet a polgáľmester hagy
jővá.

(3) Az öĺ.lkormányzat és a költségvetési szervek a koltségvetésükben jóváhagyott
e|őirányzattal e rendeletben foglalt előírások ťrgyelembevételével önállóan rendelkeznek.

6. s (1) A kĺiltségvetési szervek, a gazdasági tarsaságok kötelesek az e|őírt bevételek,
valamint a költségvetésben tervezett kciltségvetési bevételek beszedésére, jogosultak a
ťtnanszirozási bevételek teljesítésére' továbbájogosultakajőváhagyott kiadási e|őirányzatok
terhére a kiadások teljesítésére az e ľendeletben, ajogszabályokban és a képviselő-testületi,
vagybizottságihatározatokbanfoglaltakszerint.

(2) 
^ 

költségvetési szerv az a|apítő okiratában meghatáľozott kcjzfeladat eIlátására és a
szakmai alaptevékenységére haszná|hatja fel az e ľendeletben megállapított iľányító szervi
támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi
eloirányzatokat.

(3) A kcĺltségvetési szerv, a gazdasági taľsaság a költségvetési év kiadási elóirźnyzatainak
terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat,ha annak pérungyi teljesítése 2017. december 31-
ig, de legkésőbb kĺivetkező év június 30-ig, a projektek esetén legkésőbb a projekt
megvalósításának napjáig megtörténik. Kötelezettség kizárő|ag a jőváhagyott eIőkźnyzat
szabad maradványának terhére vállalható.

(4) A kiadásokat a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kell teljesíteni, a
kötelezettségvállalásokban a kifizetés ütemét a bevételek teljesítési iteméhez kell igazítani. A
jóváhagyott kiađási e|őirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem
teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaľadása nem vonja automatikusan maga után az
önkoľmány zati ttlmo gatás növekedés ét.

(5) A bevételi e|őiráĺyzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételévęI I<lzálĺo|ag azok
túlteljesítése esetén ntjvelhetők és a költségvetési bevételek tewezettőI történő elmaľadása
esetén azokat cscikkenteni kell.

(6) A bevételi e|oitźnyzatot a költségvetés módosításźra vonatkozó hatáskörök
figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó
jogszabá|yi előírások év kozben vźitozĺak, vagy jogszabá|y, vagy az fuányítő szerv további
feladatot határozmeg.

(7) Az egységes rovatrend 81. Mfüödési célú támogatások á||amháztaľtáson belülľől' 82.
Felhalmozási célú tĺĺmogatások źll-|anlhátńaftásoĺ belülről, B6. Működési célú źńvętt
pénzeszkozök és 87. Felhalmozási célú átvett pénzeszkozĺjk rovatokon megtervezett bevételi
eIőirényzatok a költségvetési évben meghatźltozott céllal ľendelkezésre bocsátott költségvetési
bevételekkel abban az esetben is megnovelhetők, ha a bęvéte|i eIőfuényzatok még nem
teljesültek tul, és ha az ađott cél a kĺjltségvetési év bevételi e|őirányzatainak tervezésekor nem
volt figyelembe vehető.

(8) Az önkoľmányzat, a k<iltségvetési szervek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk,
tevékenységfü során kötelesek a gazdasźryosság, a hatékonyság, az eredményesség és a
szabáIyszenĺség kĺjvetelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóvĺáhagyott bevételi és
kiadási, ezen belül a kiemelt elóirányzatok belartźsával. A k<iltségvetési szerv sĄźtt
hatáskörében jogszabály a|apjan végľehajtott költségvetési e|őfuźnyzat módosítása és

ii



átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre, ha az a kötelező feladatellátást,
múködést, valamint az éves ťrzetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

(9) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazďasági társaságok a jőváhagyott
bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves
likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet havonta felĹil kell vizsgálni és azokat a
pol gárme st er hagy j a j őv á.

7. $ A Polgármesteri Hivatalnál ellátott hatósági (áI|amigazgatási) feladatokkal, valamint a
közteľtilet-felügyeleti tevékenységgel, kerékbilincseléssel kapcsolatos bevételek a
Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.

8. s (1) A költségvetési szervek _ a Józsefuaľosi Szent Kozma EgészségĹigyi Központ és a
Polgármesteľi Hivatal kivételéve| - az áfa visszaigényléséből befolý bevételeiket nem
haszná|hatják fel, azok a 2017. évi költségvetési maruđvány ęlszámolásánál, Vagy a
képviselő-testtilet év kĺjzbeni dĺjntésével elvonásra keľĹilnek.

(2) 
^ 

költségvetési szervek a jővźhagyott kiadási e|okányzataik terhére elsődlegesen a
jogszabáIyokban meghatározott kötelező illetmények kifizetését kĺivetően akozuzęmi díjakat,
valamint az e||átottak étkeztetési költségeit' az e||átottakjuttatásait egyenlítik ki.

(3) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. Törvény szeľinti illetmények,
munkabérek rovat eredeti e|oirányzatának és annak jaľulékainak megtakarítása terhére a
polgármester engeđélye nélkül:
a) tiľes álláshely, valamint taľtós betegállomány miatti többletfeladatľa helyettesítési

díjat,tiilőrtú,
b) munkaviszony megsziintetése miatt keletkező munkából felmentett időszak'ra járő

kotelező illetméný, szabadságmegváltást, végkielégítést,
c) az évkozben felmerülő és az eredeti kdltségvetésben nem tervezeťt GYES-ről, GYED-

ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt ahelyettesítő a|ka|mazott illetményét,
d) az évkozben felmerü|ő és az eredeti költségvetésben nem teľvęzeÍt jubileumi és

hűségjutalmat,
e) az a|ka|mazott betegsége idejére az őt meglLlető juttattlst _ betegszabadság és ttrypénz-

hozzájźru|ás -,

fl a munkavá||a|ő kötelező munkaidején felüli ľendkíviili munkavégzésre elrendelt
tű]'őrát,

8) az a\apítő okirat szerinti kozfeladat ellátásĺĺnak teljesítése érdekében feltétleniil
szükséges, k'lzáĺő|ag külső személy tészére megbízási díjat

ťrzethetnek ki.

(4) A Polgáľmesteľi Hivatal vezetője..

a) rendkívüli, céIhoz kötött feladatot áIIapíthat meg a foglalkoztatottak tészére
(célfeladat) - kül<jnĺjsen anyaköĺyvezetok, éjszakai ellenőrzés, projektek végľehajtása,
katasztrőfa miatti tigyelet, hátralékbehajtás, egyéb -, melynek eredményes végrehajtásáéÍt
céljuttatást hatáĺozhat meg, melynek előirrínyzatát a Polgáľmesteri Hivatal jóvahagyott
kö lts é gveté s e tarta|mazza.

b) előre meghatźrozott feltételek szerint kozszolgźl|ati feIadattt. kiemelkedően teljesítő
ktjztisztviselőt _ teljesítľnényéľtékelés alapjźn _ teljesítményosztonző jutLatásban részesítheti
a személyi j uttatások e|oirányzata évkozi meglakaľításĺának terhére.

(5) Az e rendeletben meghatározottakoĺ kívül a költségvetési szervek normatív jutalom és

céljuttatás kifizetéséróI a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv



bérmegtakaritásábő| a koltségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás
megtörtént.

(6) A költségvetési szervek bérmegtakarításából nem fedezett normatív jutalom és céljuttatás
kifi zetéséről a pol gáľmester j avasl atár a a Képvi selő-testĹilet dĺjnt.

(7) 
^ 

bérmegtakarításból nem fedezett és a koltségvetési szeľv költségvetésében nem
tetvezett, de jogszabźiy szerinti jubileumi jutalom és a külön helyi szabáIyzat a|apjźlĺ
ťlzetendő hűségjutalom kifizetésének költségvetési fedezetéľől költségvetés módosítással
egyidejűleg az általános tartaIék terhéľe átruházott hatáskĺjrben a polgáľmester dönt,
figyelemmele rendeletZZ.5 (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra.

(8) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves osszege nem
lehet tcjbb az egységes rovatľend K110l. Tĺlrvény szeľinti illetmények, munkabérek ľovat
éves eľedeti e|őir ány zattnak I 5%- aÍLál.

(9) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirĺínyzatttnak átmeneti megtakarítása
terhére taľtó s kĺjtelezetts é get nem v á||alhat.

9. s (1) Az önkormźnyzat és a költségvetési szervek szabad és feladattal terhelt marađványát a
képviselő-testÍilet hagyja jővá. A szabađ költségvetési maradvány felhaszná|źsárő| a
képviselő-testĹilet dĺint.

(2) Az önkoľmányzat és a kciltségvetési szervek a 2016. évi költségvetési maradváný a
maradvány jővźhagyása előtt kízáĺő|ag a 201'6. évben vti|a|t kötelezettségekből áthűzőđő
kifizetésekľe, feladatokľa foľdíthatjék, kivéve a projekteket, melyek esetében a projektre
jóvahagyotlelőirányzatok erejéighaszná|hatják fel. Ettől eltérően a képviselő-testiilet ktilĺln
dönt.

10. $ A költségvetési szerv engedéIyezett létszźma nem léphető túl' annak módosításaľól
klzárolag a képviselő-testület dönt.

11. s A költségvetési szeľvek a céljellegű előiľányzatokat kizárő|ag a jőváhagyott célra
haszná|hatjfü fel' a cé|tő| eltérő felhasznźl|źlsról a képviselő-testiilet dönt. A költségvetési
szerv köteles a céljellegu e|oirźnyzatokĺól és azok fe|haszná|źtsaľól számvitelileg olyan
ęlkiilönített nyilvántaľtástvezetni, amely biztosítja az e|szźtmolást és az el|enotzést.

12. $ A zźrolt e|őirtnyzatok a polgármesteľ döntéséig nem hasznźihatók fel. A polgármester
döntését mege|ozoen a Polgármesteri Hivatal gazđasági vezetője nyilatkozik alľól, hogy a
zárolt e|ĺőirźnyzatok fe|hasznáIása az önkoľmányzat, valamint a k<iltségvetési szervek
felađatel|átását és kĺiltségvetését nem veszé|yezteti. A polgiírmester év kcjzben az
Önkoľmányzat kĺlltségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóvĺáhagyott kiadási
eLőfu źny zatok kĺizül zźlr o|hat.

13. s () Az tĺnkoľmányzat ĺevében a polgĺĺľmester, a költségvetési szerv nevében a
költségvetési szerv vezetője, a közszolgá|tatási szerződés keretében ellátandó feladatokĺa
vonatkozóan a gazdasági tarsaság vezetóje képviselő-testiileti döntés nélkiil kĺzźnő|ag olyan
pá"|yázatot nyújthat be, mely a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatźlrő| szőIő ĺinkormanyzati rcndeletben, az a|apítő okiľatban, a kozszo|gáltatźsi
szerződésben meghatźrozott kĺjzfeladat és szakmai alaptevékenység ellátásra irányul, és
költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalással nem jár, és nem igényel önĺészt, és nem
utófinanszírozot1.

(2) 
^ 

kópviselő-testiileti dĺintést nem igénylő pá|ytzat esetében a költségvetési szeľvek
vezetói, a gazdasági társaságok vezetői _ kozszo|gá|tatási szeruődés keretében ellátandó
feladatok esetében - a polgármester előzetes jóváhagyásźna| pályźnhatnak.



(3) Az (1) bekezdés szerinti páIyázati támogatás kizárőIag a páIyázat megvalósításĺíľa
fordítható.

14. $ (I) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előfuányzatai előirányzat-
módosítás nélkiil csak olyan esetben léphetők túl, melyeket jogeľos bírósági ítéletek, e|lenőtző
szeľvek hatźlrozatai szerinti kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabáIyban megállapított
ttlmogatásra' ellátásľa vonďkozó jogosultság, vagy páIyázati támogatások felhasználása
eredményezett.

(f) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket kĺjvetően a polgármesteľ, a költségvetési szerv
vezetóje köteles intézkedni a koltségvetési előiľányzat módosítása, átcsoportosítása tźngyában,
vagy kezďeméĺyezni a költségvetési előirĺĺnyzat azomali módosítását, átcsopoľtosítását.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket kovetően a gazdasági tarsaság vezetóje kcjteles
kezdeményęzni a kĺlltségvetési előirtnyzatlkompenzációlköltségtérítés azonrn|i módosítását,
átcsopoľtosítását.

15. $ Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget a képviselő-testület - kivéve a jogszabályon,
bírósági, źi|anigazgatási jogeľős đöntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly
mértékben, ha az az esedékességkoľ a közfeladat e|Iátásźnak ťlnanszírozását és a vállalt
kĺjtelezettségek teljesítését nem veszé|yezteti.

16. s (1) A bevételi elófuányzatok teljesítésének elmaradásaľól és annak okaiľól a
költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazđasági taľsaságok vęzętői kötelesek
negyedévenként a VáľosgazđáIkoďási és Pénziigyi Bizottságot tájékoztatĺĺ. A bizottság
sziikség esetén javaslatot tehet a képviselő-test{iletnek a költségvetés csĺikkentésre, vagy az
e|őir źny zatok ĺi s s ze gének mérs éklé sére, vagy törl é s ét e, v agy zźn oIéĺsár a.

(2) 
^ 

költségvetési szeľvek vezetói, a jegyzo, a gazdasági tĺĺrsaságok vezetoi kĺitelesek
negyedévente a 30 napon túli, lejĺíľt esedékességti elismert tartozásáI|omány mértékéről,
annak okáról, alakulásaĺól a Városgazdźt|kođźĺsi és a Pénzngyi Bizottságot tájékoztatni. A
bizottság szfüség esetén a képviselő-testĹiletnek javaslatot tesz atartozás rendezésére.

(3) A k<lltségvetési szervek vezetoi, a jegyző, a gazđasźryi taľsaságok vezetői kĺitelesek
félévente a 60 napon túli, Iejźrt esedékességű kĺivetelésállományról, annak okaról,
alakulásáról, aYźtrosgazdálkodási és a PénzĹigyi Bizottságot tájékońatĺi. A bizottság szfüség
esetén a képviselő-testiiletnek j avaslatot tesz a behajtás érdekében.

(4) A k<iltségvetés I. féléves teljesítésérő| a polgármesteľ szeptembeľ 30. napjáig írásban
Íájékońať1a a Képviselő-testiiletet.

17. s (1) A tisztségviselők keľetének havi bruttó <isszege:

po1gármester
alpolgĺírmesteľ

2.000 e Ft,
800 e Fífő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti keret ęlsősorban a tisztség e|Iźĺásźůtoz, a dĺjntéshozata|
elosegítéséhez sztikséges tanácsadói és egyéb tevékenységek đíjazására, továbbá
önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi előírások betaľtásával szabadon
felhasználható.

18. $ (l) A költségvetési szeľvek engedé|yezęttIétszélman beliil foglalkoztatottak20|]. évi
cafetéria-juttatásźnak éves összege, mely magźlban foglalja a juttatást terhelő kĺjzterheket:

a) a Polgáľmestęri Hivatal munkavállalói esetén 20O eFtJévlfő,
b) a koza|ka|mazottak jogá||ásańl szóló 1992. éví XXXil. tĺlrvény hatá|ya a|á és a

munka ttirvénykönyvéről szólő 20|2. évi. I. törvény hatá|ya a|á taĺtoző költségvetési
szerveknél fo slalkoztatottak esetén I7 5 e Ftl év l fo.



(2) 
^ 

Jőzsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ á|ta| foglalkoztatotÍak 2017. évi
cafetéria-juttatásának éves összegét a jogszabályban meghatfuozoÍt keretek kĺizött, a
koltségvetési szerv vezetője áI|apirja meg a saját múkodési és oEP támogatási bevételeinek
teľhéľe.

19. $ A kiadások készpénzben történő teljesítéséte a kĺjvetkező esetekben kerülhet sor,
figyelemmel az onkormányzat, a költségvetési szervek pénzkeze|ési szabáIyzatában
meghatározott összeghatárra, és a készpénzkiméIo fizetési móđok elonyben részesítésének
követelményére:

1. egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,
2. egységes rovatľend K61. Immateľiális javak beszerzése, létesítése' K63. Informatikai

eszközök beszerzése, létesítése és a K64. Egyéb tźrgyi eszkcjzĺjk beszerzése, létesítése
rovatain elszámolandó kisértékű immateľiális javak, tárgyi eszkozbeszerzésére irányuló
kiadások,

3. egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű
szo|gá,|tatás i kiadás ok,

4. az a|ka|mazottak egységes rovatrend Kl101. Tĺjľvény szerinti illetmények munkabérek
rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hó kc'zi kiÍizetések és a
Kl2. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett
munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabá|yzatában eľĺe
felhata|mazott személy a ki fi zeté st engedé l yezi.

5. belftjldi' külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak, egyéb kiťrzetések,
6. pź.Jyźľzatok végrehajtása során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,
7. rcprezenttrciós kiadások,
8. az 1||etékbélyeg-beszeľzés kiadásai,
9. az I.-7. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Mtĺkĺ'dési

célú előzetesen felszámított źita|źnos forgalmi adó és aK67. Beruházási célú előzetesen
felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

I0. az 1.-8. pont szerinti kiadásokra az a|ka|mazottaknak elszámolási kĺitelezettséggel adott
előlegek,

11. fizetési előleg,
|2. e|Iátottak p énzb e|i j uttatásai,
13. térítési díj visszaťrzetések,
| 4. kijzfo g|a|końatźsban résztvevők bére,
1 5. Mt. hatźiy a a|á tartozők r észér e b ér kifizetés kérelem alapján.

4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási cólú műveletekkel kapcsolatos
szabáIyok és hatásktiriik

20. s Q) Az cĺnkoľmanyzat ktinywizsgáIőjanak előzetesen kikéľt írásos véleményének
ismeretében és a Magyaľország gazdasági stabilitásaről' sző|ő 2011. év CXCIV. tĺirvényben
meghatározott engedélyezési eljĺárás szabá|yainak betartása mellett a képviselő-testtilet dönt _
külĺjn jogszabźiyban meghatźnozottak f,rgyelembe vételével - az onkormányzat és az
önkormányzat l00oÁ-os vagy tĺlbbségi fulajdonában a|Iő gazdasági társaságok adósságot
keletkeztető jogtigyletének elfogadásáról, annak futamidejéről, visszafizetésének és
kamatának, költségének fedezetéről.

(2) 
^ 

képviselő-testület dönt a kozbeszerzési eljárás lefolýatását kĺivetően - a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságjavaslata a|apjanahite|ezó hitelintézetľől.



(3) A képviselo-testület dont az önkoľmányzatná| bankgarancia igénybevételéről, kezesség és
garaĺciavállalásľól, váItő vagy kötvény kibocsátásárő|, azok feltételeiről, céIjárő|, mértékéről
és fedezetéről.

(4) A képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy
kötvényt, vehet igénybe bankgarancitÍ., vállalhat kezességet, garanciát, ame|y a
kcjtelezettségvállalás időpontjában ismeľt feltételek mellett, az esedékességkor a kozfe|ađat
ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközok a központi költségvetésből sztrmaző
hozzájźtrulźlsok és támogatások kivételével _ bármely belft'ldi hitelintézetnél államilag
garuntáIt é rtékpapíľ v źs árlźsár a fordíthatók, v agy b etétként lekö thetők.

(6) A képviselő-testület az (5) bekezdés szeľinti befektetés vagy lekötés maximális
időtartamźt | 2 hőnapb an határ o zza me g.

(7) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kĺitvény, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem
fogadhat el, bankgaranciźń nem vehet igénybe, és kezességet, garunciát nem vállalhat.

(8) A kĺĺltségvetési szervek, gazdasági tarsaságok a kozszo|gá|tatási szerződés keretében
juttatott kompenzációt/költségtérítést likviditásuk fenntaľtása mellett a ťtzętési szĺámlájukon
lévő átmenetileg szabad' pénzeszkozeiket kizárólag betétként és kizaľó|ag a ťlzetési szám|ához
kapcso lódó alszáĺr:Ján köthetik le.

5. Támogatások, adományok szabályai

21. s (1) Az önkoľmányzatrészérejuttatott adományok, közéľdekiĺ felajánlások, elkülönített
elszámolás mellett kizźtĺő|ag aÍ'ra a célra használhatók fel, amelyľe azt az adományozó juttatta.

(2) 
^z 

önkoľmányzat, a koltségvetési szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti
természetbeni adományokat, valamint érté|<hataftól fiiggetlenül olyan ađományokat, amelyek
fenntartása, vagy fe|hasznáIása költségvetési forľást igényel, kizárő|ag a képviselő-testiilet
előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(3) A lÉlBr-programot érintő valamennyi adomány elfogadására a polgfumester jogosult,
azzal, hogy a tartós fenntartási kötelezettséggel járó teľmészetbeni adományok elfogađására a
Képviselő-testület j ogosult.

(4) Jogszabá|ybarl ĺem szabá|yozott támogatás - kivéve a szociális ellátás k<jľében adott
támogatást _kizárőIagmeghatéttozott célra, elsziímolási kötelezettséggel adhatő.

(5) Az önkormĺínyzat és a koltségvetési szervek:

a/ kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhaszná|ását és a szźmladási kötelezettség
teljesítését,

b) a szźlmadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek atźtmogatźlst felfiiggeszteni.

(6) A támogatások jogszabályséľtő vagy nem rendeltetésszenĺ felhasználása esetén a
felhasználót visszaťĺzetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében az adomźlnyozó köteles
eljárni.

6. Ätruházott hatásktiriĺk

22. s (1) A polgĺĺrmester dĺjnt:
a) akozponti költségvetésből szźľmaző támogatások, pótelőirányzatok lebontásaró| és ezze|

cisszefüggő koltségvetés módosításáról éľtékhatar nélkül, mely kiteľjedhet az önkormĺĺnyzat és

a költségvetési szeľvek bevételi és kiadásai e|őirźnyzatainak módosítására, mely érintheti a



költségvetési szerv ťlnanszírozási bevételi előiľányzatát, az önkormányzat ťtnanszirozási
kiadásai e|oirány zatát is,

b) a he|yi önkoľmányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
támogatások, kiegészítő koltségvetési támogatások igényléséľől, lemondásáról érték'hatát
nélkül és az ezzę| összefüggő kciltségvetés módosításaról, mely kiterjedhet az önkormźnyzat
és a kĺjltségvetési szervek bevételi és kiadásai e|őitnyzatainak módosítására, mely érintheti a
koltségvetési szerv ťlnanszítozási bevételi eIőkźtnyzatát és az ĺjnkoľmźnyzat ťlnaĺszírozási
kiadásai e|őirźnyzatát is az iľanyító szervi támogatás tekintetében,

c) az oĺlkonnányzat költségvetésében az egyéb mfüödési célú támogatások bevételei
źi|amháztartáson belülróI, az egyéb felhalmozási célú támogatások á||aÍnhaztartáson belülről,
az egyéb működési célú átrett pénzeszkozok és az egyéb felhalmozási célú átvett
pénzeszkozok _ az aIapítványi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek
miatti költségvetési módosításľól, és a támogatás céljĺának megfelelő kiadási elóirtnyzatok
módosításáról döntésenként 5.000,0 e Ft értékhatárig, mely kiterjedhet a ťĺĺanszírozási
bevételek és kiadások elofuźnyzatárais azfuźnyítő szervi tétmogatás tekintetében,

d) amtiködési általános tartalék e|oirźnyzatról tcĺrténő eLőhźnyzat átcsoportosítasról egyedi
10.000'0 e Ft <jsszeghatźrig, azzaL a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított
előirányzata 20.000,0 e Ft összeg alá nem cs<jkkenhet, a módosítás, átcsopoľtosítás érintheti a
ťtnanszirozási bevételi, kiadási előirtnyzatokat az fuźnyítő szerui támogatás tekintetébęn és a
költségvetési szerv koltségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a
következő évekľe előzetes kötelezetts égváI|alźst nem jelenthet,

e) az onkormányzat ťlnanszirozási kiadásain belüli e|őirányzat átcsopoľtosításľól, ha a
költségvetési szerv saját hatáskörben módosítja a jőváhagyott irźnyítoszervi tĺímogatásként
fo lyó s ított támo gatás o k e| őir tny zatát,

fl az Đ pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat költségvetésében a
feladattal nem terhe|t szabad kiadási e|oirányzatok közötti átcsoportosításľól érté|úatar
néIkül, mely lehet címek köz<jtti, és a címen belül kięmelt előirányzatok közötti, és a kiemelt
előirźlnyzaton beltili rovatok közötti elóirányzat átcsopoľtosítźs, azza|, hogy a kotelezo
feladate l lát ást az átc s opo ľto s ítás nem v eszéIy ezteti,
g) a h) pontban meghatározottak figyelembe vételével e rendelet 5. mellékletében

meghatározott céltaľtalékok e|őiráĺyzatźnak a jóvĺíhagyott célnak megfelelő
átcsopoľtosításátő| érté|<hatar nélkül, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a ťtnanszirozási
bevételi, kiadási e|oirélnyzatokat az irźnyítő szervi támogatás tekintetében és a kĺiltségvetési
szeÍv k<lltségvetésének módosítását is, valamint az éilamhánartáson beliili és az
áIlanháztartáson kívüli forrás źttadź.sźxal kapcsolatos e|őirźnyzat módosítást - az alapíBłźny
forľásźúadásénakkivételével-érté|<hatáľnélktil,

h) a đ) és f) pontokban foglalt elóirányzat atcsoportosítás érintheti az źilaĺnháńartáson
belĹilre vagy kívĹilre mrikĺidési vagy felha|mozási célú támogatások e|őirźnyzatát is egyedi
5.000,0 e Ft-ig, a gazdasági tarsaságok kĺizszolgá|tatási szeruőđésének módosítása esetében
egyedi 10.000,0 e Ft-ig,
i) az e rendeletben szeľeplő felújítási, benlházási feladatokon kívül további beruhazási,

felújítási feladatok beemeléséről a kciltségvetésbe az źitaIźnos taľtalék terhére, vagy a
meglévő feladatok kĺjzĺjtti e|őirćnyzat átcsoportosításľól egyedi 10.000 e Ft éľtékhatáig.

(2) 
^ 

polgĺíľmestęr az (1) és (4) bekezdésben meghattlrozott előirányzat mődosításokat,
átcsopoľtosításokat - az e|ső negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő
hónap utolsó napjćig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
hatáľidejéig a költségvetési rendelet módosítása cé|jábő| a képviselő-testület elé teľjeszti, és
ezze| az átruházott hatáskörben hozott dcintésekľőI történő beszźnnoLźtsi kĺitelezettsésnek is
eleget tesz.



(3) A polgámester az onkormányzat átmeĺet1Ieg szabad pénzeszközeinek befektetéséľől
(államilag garantá|t értékpapír vźsár|ása' beváltása), vagy lekötéséről (pénzeszközok betétként
való elhelyezése és visszavonása) dcint maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. $ (5)-(6)
bekezdésében foglalt szabályok betartásttva|. A pénzeszközök betétként toľténő lekötése
esetén a ťlzetési sztl:nlát vezeto hitelintéZeten kívĹil még további, legalább négy hitelintéZet
ajtln|ata a|apján dönt. Az ajánlatokat a bcfcktetćs értéknapjának és futamidejének
megjelölésével kell bekérni. A befektetések és betétként történő lekĺjtések jogszerűségét a
jegyzó és az átmenetileg szabad pénzeszkoz befektetését vagy lekĺjthetőségét a gazdasági
v ezeto j ogosult vizsgálni.

(4) A polgármesteľ dönt az átmenetileg szabad pénzeszközrjk befektetéséhez kapcsolódó
ťlnanszirozási kiadási és bevételi e\őirźnyzatok módosításáról értéId:ratár nélkül.

(5) A polgármester azon köznevelési, kozmúvelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai
fe|ađatę||átásra vonatkoző pá|yázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszítozást nem
igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem jámak, és a pá'Iyázat
benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szeľv jogosult, a páIyázat benyújtásához
szfüséges fenntaľtói nyilatkozat, kapcsolódó együttműkodési megállapodás a|tńrására
képviselő-testületi dĺjntés nélkül is j ogosult.

23. $ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az ĺjnkormáĺyzat átmenetileg szabađ
pénzeszkozeinek befektetéséről (államilag garantáh értékpapír vásarlása, beváltása), vagy
lekötéSéről (pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) dönt maximum egyedi
500 millió Ft feletti értékben a 20. $ (5)-(6) bekezdésében foglalt szabáIyok betaľtásával. A
pénzeszkozrjk betétként tĺiľténő lekötése esetén a ťlzetési számlát vezető hitelintéZeten kívül
még további, legalább négy hitelintéZet aján|ata a|apjan dönt. Az ajanlatokat a befektetés
értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekémi. A befektetések és betétként
tĺjrténő lekötések jogszeľűségét a jegyző és az átmenetileg szabad péĺlzeszköz befektętését
vagy lekĺithető sé gét a gazdasági v ęzető j o go sult vizsgálni.

24. s (1) A ktlltségvetési szerv vezetője a (2)-(3) bekezdésben, a 6. $ (9) bekezdésében, a 9. $
és a 11. $-ban foglaltak figyelembe vételével saját hatásktjrben a368/2011. (XII.31.) Koľm.
rendeletben me ghatát ozottak szerint :

a) a 22. $ (1) bekezďés a), b)' d) és g) pontjaiban foglalt polgiíľmesteri hatásköľben
végrehajtott e|őirźnyzat módosítások, átcsoportosítások esetében módosíthatj a az iĺtézmény
kĺiltségvetését,

b) a meghatźnozott cé|ra átvett pénzeszkozökkel módosÍthatja a jőváhagyott bevételi és
ki adási eloir ány zatokat,
c) afe|ađattalnem teľhelt szabad' kiadási e|oirźnyzatok ktjztjtt átcsoportosíthat címek között'

a címeken beltil kiemelt előirĺĺnyzatok kozott, a kiemelt e|őirźtĺyzaton belül rovatok között
úgy, hogy az akotę|ező feladatellátást nem veszélyeztetheti.

(2) 
^ 

költségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előirźnyzat csopoľtba tartoző
kiemelt előfutnyzatait és a ťlnanszirozási felhalmozási bevételeken beIi| az irźnyítoszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési száĺriźn tĺirténő jővźirása e|őfuźnyzatát nem
csokkentheti.

(3) A kĺiltségvetési szerv vezetője a műkĺidési költségvetési előiľányzat csopoľtba taftoző
kiemelt e|óirźnyzatait átcsoportosíthatja a felhalmozási kĺiltségvetési előfuányzat csoportba
tartoző kiemelt előírźnyzataira és a ťĺnanszírozźsi mfüĺjdési bevételeken belül az
irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzętési számlźtn tĺjrténő jőváírása
előirtnyzatát átcsopoľtosíthatja a ťlnanszirozźsi felhalmozási bevételeken belül az
irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn történő jőváftása
e|őkźnvzatźra.

10



(4) A költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon beltil tájékoztatni a polgármestert a saját
hatásköľében végrehajtott előirányzat módosításokľól és átcsoportosításokĺól. A költségvetési
szerv vezetője á|tal saját hatáskörében végrehajtott e|őirtnyzat módosításokat,
átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármesteľ - az első
negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet k<jvető hónap utolsó napjáig, de
legkésobb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének hataridejéig f01,7. december 3l-i
hatá||y a| a képvi s el ő -te stül et elé terj e s zti.

7. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre kii|ső személlyel,
szerv ezettel tii rténő szerző déskiĺtés szabályai

25. s (1) A költségvetési szeľveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység
végzésére a munkaviszonyľa iranyuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak
fizetendő egyéb juttatás e|óirźnyzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel _ szerződéssel, szőmlra ellenében külső személy vagy szervezet
igénybe vehető a kozbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) 
^ 

szerződést íľásban kell megkĺitni.

(3) Akkor köthető szerződés,ha
a) ań. jogszabá|y nemzźrjak|
b) aszetződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) a költségvetési Szerv aZ adott feladat e||átásához megfelelő szakértelemmel,

szal<képzettséggel és gyakoľlatta|, vagy egyéb megfelelő sajátos szal<nai adottságokkal,
képességekkel rendelkező személý a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerzodés táĺgyát
képező szolgáItatás egyedi, időszakos, vagy időben ľendszeľtelenül ellátandó feladat.

(4) JogszabáIyban vagy a költségvetési szerv szęwezęti és műkĺidési szabáIyzatábarl
meghatározottvezetői feladat ellátásáraszęrzőďés külső személlyel nem köthető.

(5) A külső személlyel, szetvezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az e||áthatő
feladatokat a kĺiltségvetési szerv vonatkozó szabźiyzatai aIapjźn a szeruődésben határozzźů<
meg.

(6) A szerzódésnek taľtalmaznia kę||:
a) az elltĺtandó feladatoĹ
b) ađíjazás mértékét
c) részletes utalást arľa, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatźnozott feltételek kĺjzül

melyek állnak fenn.
d) a szerzódés időtaĺamát,
e) a szervezette| k<jtendő szerződés esetén ań., hogy a szer\rezet részéro| személy szerint

ki(k) köteles(ek) a feladat e|Iátására, továbbá

fl a te|j e síté s i gazo l ás ár a felhata|mazott s zemé ly me gnevezé s ét,

g) aszerződés jellegétől fiiggően aszęrzóđés megerősítését biaosító k<itelezettség kikötését.

8. Költségvetésvégľehajtásánakellenőrzése

26. $ Az önkoľmányzat szeruodés alapjźn kĺinywizsgálót alkalmaz, akí a kĺĺltségvetési
rendelet szabźl|yszeruségéről' mega|apozottságáról, egyensúlyáľól véleméný alkot.

27. s A kĺiltségvetési szervek vezetői, az cinkoľmźnyzatná| és a Polgáľmesteri Hivatalnźi a
jegyző kĺjteles biztosítani a belső kontľollľendszer keretében kialakított kontrolltevékenység
részeként minden tevékenységľe vonatkozőan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és

vezetoi ellenőrzést' kiilĺĺncisen a pénzugyi döntések dokumentumainak előkészítése, a
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célszeľűségí, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
aszabáIyszeľtiségi szempontból t<jrténő jővźhagytsa és ellenjegyzése tekintetében.

9. A pénzellátás rendje

28. s Q) Az onkormányzat, a koltségvetési szervek, a gazđasági tarsaságok kötelesek
valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy togzíteni,
hogy a kifizetés időpontjában sziikséges fedezet rendelkezésre álljon és az a
likviditási/felhasználási ütemterwel osszhangban legyen.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kĺjtelesek a kiťlzetéseknél a készpénú"
kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési
határidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésrekizárólag indokolt esetben kerĹilhet
sor.

(3) A Polgáľmesteľi Hivatal a k<iltségvetési szervek fizetési szźlm|źĄára az önkormźnyzati
támogatást a költségvetési szeľv vezetőjének előzetes írásos kérelme alapjźn a Budapest
Fővaľos VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormźnyzat Gazdálkođási szabálvzatában foelaltak
a|apjánuta|ja át.

(4) A nemzetiségi onkoľmányzatok fizetési szttm|ájáĺa az önkormányzat az <jnkormányzati
támogatást az együttműködési megállapodásokban, támogatási szerzođésben foglaltak szeľint
utalja.

(5) A gazdasági társaságok esetében a kozszo|gáItatási szerződés szeľinti
kompeĺuáció/költségtérítés összegének utalása a kozszolgáltatási szerződésben
szabáLy ozottak szeľint töľténik.

1 0. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatálsi kiitelezettség

29. $ (I) Az önkoľmányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a
magasabb szintű jogszabáIyi előíľásokon felül a kĺiltségvetéssel összehasonlítható módon és

szeľkezetben kĺjtelesek elkészíteni.

(2) 
^ztrszámadás 

előteľjesztésekor az źt|Ianhźvtaľtásról sző|ő 2011. évi CXCV. t<irvényben

foglalt mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

(3) A képviselőtestĹiletet tájékoztatni kell szöveges indokolással egytitt a több éves
kĺjtelezettségvállalásokľól, a kĺjzvetett tiímogatásokĺól, melyet költségvetés elfogadásakor a
becsült értékben' zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(4) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással egyĹitt a költségvetési
beszámoló részeként aZ onkormźnyzat adósságállományaľól, aZ önkormányzat és a
ktĺltségvetési szervek, a gazdćt|kođő szervęzetęk mfütjdéséből szźnmaző kötelezettségekĺől, a
részesedések alakulásáról, a követelések źilomźnyárő|, azok eloző évhez viszonyított
v źtltozásáről, a megtett intézkedésekľől.

11. Egyéb jogszabályokban nem szabá|yozott térítés ellenében nylĺjtott szolgáltatások
díjának meghatározása

30. $ (1) A Jőzsefvárosi KártyáróI sző|ő 64lf0l1. (xI.07.) önkormanyzatiręnđelet a. $ (2)

bekezdése a|apján a kárty adíj téľítésének 20 |7 . évi o sszege 7 8 F t+źfa.
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(2) 
^józsefuárosi 

természeti kcirnyezet védelméről sző|ő 2812014. (VII.01.) önkormányzati
rendelet 18. $ (3) bekezdése alapján a2017. évben a fapótlási egységár, mint kompenzácíós
intézkedés méľtéke 92.1 I0 Ft.

12. Zárő rendelkezések

31. $ (I) Ez a rendelet 2017. január l-jén lép hatá|yba, rendelkezéseit a f0I7, évi
költségvetés végrehajtása soľán kell alkalmazni.

(2) HatáIyátvesńi a20I6. évi költségvetésről szőIő llf076. (II.04.) ĺinkormĺínyzati rendelet.

Budapest, 2016. december

ue,Ą,s' \ł/^,
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Józsefvárosi onkoÍmányzat
2017. évi kÖ|tségvetésének

, címÍendje

rendelet
l. me||ék|€t

képviselók, bizottsági tagot
eryéb lđ.által me8hatráÍozott

feladatra |étręhozott

munkacsoportok tisáeletdíją
költségtérítésą ręPr€zentáció,

€feterią köIśégtéńtset
tisĺségviselők *ját kĺetei,

promóciós ajándékok

.l.isaségr,iselok 
és bizottságok PolgánnesteÍi Kabinęĺ

Kittintetések' kömeghalI gatás

civil szewezetet alapĺtványok
egyház2Ł egyházi közőségęt

magáirszenélyet
spoľtszęwezetet egyęsületek'

neroetiségi önkomĺłnyatok
päyázti és műkiidési

támogat{ásą magánsrcmélyek

ncm szociális nászorultsági

tánogatiĹsą eByéb nem

iinlĺományzaii tu lajdonú

szeNęzetek támogatásą

Budapesti onkomĺłnyatok
szövetsége tagsági díj,

Tagsági díjak és támogatások
Humánszolgáltatási Ugyosztiály,

HumánkapcsoIati Iroda

Mŕiködési cél és általános taÍtalékI I t07-01

1 I 107-02

E8r,éb Íeląĺ!ąnk ( heb,i aĺhik,

gépjáműadó' ipaüzési
adó, telekadó,

idegenfoĺgalmi adó,

éPĺtrnmyadó, kotmWális
adó'talajterhelési díj,

Helyi és központi adókI I r08-01

költségvetési szwek fe|iĺryeleti
gerYi óĹLélt Yá!!a!t fęladaf

t]ímogat6a' i'nkományzat
központi költsĘvetési

támogatási önként vál|alt

feladaÍa

ktiltségvetci szwek
.o|iF'o|ąd .żń; LÄŕA|e'Á

feladat támogatásą

ijnkomá[yät központi
kôltseryotési támogatági

kotelżő feladatÍa

lll08-02 | Támogatások

r I 108-03

I r 108-04

oktatdsĹ kötníÍvelődési, ifi|isdBi és sport

Kábítósztrügyi Egyęztetö

EU.s adományok

családok átnęneti otthoni

ethělyoresě, pszichiátriai

betegek nappali ellátásĄ.

kötęlező feladatok

ýolgätatással történó

kivatás

ri
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Cím
és alcím

Megneľezés
Sztrveztĺi egységheL.dÍłoaźls

meghatározása

Kötcl@.i fclłdatok
meghatáľoaása

(,nKcnÍ vatratt lcrao
męhatározása

feladatok
meghatározása

I 1303 Szocĺális és gyemekvédelrni segé|yek
Humánszolgätatási Ügyosztály

Családtámogaľási lroda

rendkívüli élethelyzet

tétfemtartási'köztemetés, g

yógyýertátogatás, stb.

elsősök támogatása uta|vány

fomájábm, téli fűtési

támogatás,lakhatási kiadásohoz
kapcsolódó hátĺalékosok

támogatás€' táboroztatási

táaosatás. sziilési támogatás'

I 1304 iiľes

1 1400 Vaąo nk ezclési' vdrosfci lcszlé\i felądatok

I l40l Pďkolás-üzęmeltetés

Gzdálkodási Ĺl gyosaály,

Jóxefu árosi Gzdálkodási
Központ zrt-' Gudasági

szen,ezet voetóie

pakolóhelyek
üzemęltot6e, femtaÍtásą

műkodtetése

efeteńą jutalom

I 1402 üÍcs

u 403 üres

I 1404-0 I Térfi gyelŕĺ.kmeraendszer működtetése

KöáęrüleGfęlügyęleti
Ügyosztá|y, Köigugatási lrodą

Gzdroági szeruezet vezetôje,

térfi gyelő.kanerďendszer,
behatotásjelzök

működtetmą kabmtartása

fcjlesztések

rt404-o2 KözteÍĺileti fcladatok
Gzdálkodási ÜgyosztIály,

Gudőági szwęzet vęzetőję

u onkományat
tulajdonábil álló

k.izterületek hőĐálatára
vonatlĺozó sabályot
díjak' utca né\4áblak

cseréje

társ6háaknak köđerĺiIet-
foglďási bevételbŕĺl vissaÍizetés

I 1405 Köryilágitás
Gadĺĺĺkodási Ugyosĺäy'

G ndasáei szeryezet vezetóie
kilácsoný díszkiülágítő

I 1406 UtkáÍ miatti kártéÍités

Gzdálkodási Ugyosĺá|y,
Jórefoárosi cadálkodási
Központ zrt., cedőági

szęryczet vęzetőie

kiártérítćs

rt40'1
Ú; ĺel"tĺ tcĺ piac üzemęttętése, óstomelói

és ideiglenes piacok üzemeltetése,

míiködtetése

Gzdákodási Ügyosztá11

Józsefvárosi Gadálkodási
Központ zÍt., Guduáfi smeze|

vezetóje

kistcmelót östemelók
számán éÍtékęsítési

lehetőség biztosíŁásą piac

működtetésą ideiglenes

piaok működtetése'

szolgá'ltatlási díj
kö620lgáItatási szęuódés

keÍetében

cafetelią jutalom, hirdetö

felii|etek h6mosításą femtartása

I I500 Ls l a k d s ľ ą zĺl li l k o il lí s

ll50r La.[iósvásrĺĺlási támogatás
GŽdálkodási Ügyosztály'

3zdasági szcruezet r'ęzetőie

hcIyi la|r{svásárlroi

n 502 \/agyongudálkodás
czdálkodási Ügyosztály,

Gedasiĺgi szeNezet vezetője

vagyonnal kapcsolatos

nyiĺvántartásot eljáĺási
díiák

I 1600

Ô l k o r mlź n yzdti t u laj do n li, vag,

résaulaj do nú gazdasdgi tórsa,dgok liltűl
vć,EzeĹ

vagło n g a dd l k o dds i,vaglonkezelés i,

k ö zÍiszta s d g i, tel ep u lésii zemeltek^ i,
:. L^...^,Ąál.d.n.i

.,. lcu l.e, L! x | 4 
^ 

v 4.go' o!'d.v169tŕ.BJ.

feladatok

tr60t TöÍzsvagyon kďbatartásą fejlesztésc

Jóaefu ĺosi Gazdálkodĺłsi
Kŕizpont Zĺ., Gazdäkodmi

Ú gy o sztány, G uÄasźęi szeryezet

veretőie

töBYaryon béÍbeadás
felújításot bmlházásot

pźtyźzatok

I 1601-0r
onkományati rulajdonú ol:tatásl

intéményęk ingatlmjainak üremeltętése,

femtaÍtásą kďbmtaÍtása

J óaęfr láĺosi Gazd.álkodĺĺsi

Központ Zrt., Gzdäkodmi
Úgyosaĺály, Hmlánvolgáltatrási
Ügyosaály' GazdráIŁi szew ęze|

veretöie

koeolgáltatási szezödés
keĺetébcn ingatlmok

frotaÍtása' üzemeltetés,

kďbmtaÍtás, működtetés

mfetmią jutalorr; sportpáüyą

uszodą iskolabusą KLIKK
költségeinek áwláIlaliáM

I l60r-02 uÍe5

l I 60 r-03
Telepůlésiizemeltetés, út-pak kabmtaĺás'

növéByvédelerÍ\ köztisztöág

Jĺ]acfvá usi oudalludá5i
K<izpont Zrt., Gazdálkodrási

U gy o snźty, G uÄtźryi sreru ezet
yezę|ôje

könzolgáttatási szeuődés
keretében

tel€pülésüzmęltetés, út-

paÍkfcMtaÍtás,

kaÍbetaÍtás, köztisztđág

felújítrÁsolq beÍuházásŁ
oofotorío' jutoloĺr4 kózôcoógi

keÍtet kerületgondnotillegrális
szęmétszálĺtás, nem

önkomiányati terü lđekm
végzett feladatok . .

JózseÍvárosi onkományz.a|
2o'l7. évi kö|tségvetésének

cĺmrendje

rđd€leĺ
l. mel|ék|cĺ
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Jóäefvárosi onkományZt
20ĺ7' évi költségvetésének

cĺmrendje

rende|€t

l. ńe|lék|€t

Cím
és alcím Megneveés

szervąeti egységhe tartozás
meshatározása

Kii(e|ező feladatok
meghatározása

onkćnt vĺĺllllt fc|trdotok

meghatározása
feladatok

meghatározása

I l60t-04 ĺires

r r602
Józsefvárosi cudálkodási Kizpont zń.
által végzett üzleti Ya8youal kapcso|atos

fęladatok

Jórefváosi Gzdálkodási
(öpont zľt.' Vagyongzdálkodási
Ügyosztály' Gudmági weł'ezet

vezetöje

kö6z0lgáItatási szeződés
keretében

vagyonbérbađIás,

kabmtaĺás, épületek

műköđtetćse

vagyonénékcítés' felírj ĺtásot
Éfeteľią jutalom

I 1603 Cowin Sérány Prcjekl

Polgámesteń Kabinet, REV8
zľ! Gudátkođísi Ügyosáály,
FóéPĺtésą cedóági szewezet

ýe?etóie

teljes prcjckt

I t604 Magdolna Negyed lll. Projekt

Po|gámesteń Kabinet REV8
Zrt' Ueđalkooöl Ugyosäay'
Főépítésą cadoági szeNezęt

vczetöie

teljes prcjckt

l 1605 Rehabilitációk' fejlesáési prcjektek

)olgáĘnęsteń Kabinet, Fóépítésą
RÉV8 zrt'Jó6ęfolá{osi

Gzdalkodási KozPont zrt.,
Gudasági srcwezet vezetője

teljes prcjeh

1I700 Egvéb felądątok

I l70t Hitel felvéte|. törlesztések kmatok
Gudasági szeľezet vezetóje,

Pénzĺigyi Üg;osztály
Számvile|i és Pénzĺigyi lroda

teljes

lt'l02 Védelmi feladatok Polgámesteń Kabinet
katoztĺófák e|leni védekezéssel

összefiiscő feladatok

| 1703 Fóépĺtészi fcladatok FőéPítész, VáÍosépĺtészeti lľoda

helyi telepiilésrendezési

tewek, kerületfejelsĺési
koncepció,

teMmács -

egyéb tcn'ek, koncepciók

||.70Ą Egészségĺi gyi feladatok
Humánszolgáltatai UgyosztiĺIy

Humánkapcsolati Iroda

fogásati euát6 kivált{ĺsą
pńvatizált háziowosok

helyiség biaosításą
belýség kabmtaŕásą
gyemek egészségügy

iigyeleti ellátás,

pńvatiziált háaiowosok

Íezsiköltségeinek átvá||alá5ą

háziowosi rendelók felújĺtása

| 1705
Táĺsashrłzak felújitási tfunogatásai,

kolcsönei
Gadálkodási Úgyosztály'

ozdasági sz-en'ezet vezetóje

Tiáĺsmházak vissa és vism nęm

téńtendő fęlújítási táÍnogatásai,

gázvęz. felújĺtáshoz kölcsön

nvúitás. pmelprorm

l l 70ó-0 l
onkomrányati tulajdonlroz kapcsolódó

fęladatok

Humánszolgáltatási Ugyosáály,
Belso tilatö| lrooą

GzdáLlkodoi Ügyosĺá|y'
Józsefo árosi Gzdálkodási
Központ Zrt.' oazda9á8i

szęNeet Yezętője

vagyonbizto5itás
Szenrünk fénye (Comenius)'

höszolgáltatás (RFv)

t1706-02 Ônkomĺányati egyéb feladatok

Polgámesteri Kabinet" ! egyzőí

Kabinct Gzdroági szweret
vezetöje

közbeszezési díjĄ percs

iigyeŁ végehajtđi és

közétételi ďjak'
bankkóttséc

könywi^gála! egyéb sakfüóĺ
díjak

t 1800
o n n ormd ny zati tu iaj ĺi o nú, va gl

r^zÍulaj dof,ú ggzdas!źgi társ6d8ok
tdmoPillźsą

I t80t ut6
l 1802 üręs

11803 REVB Zrt.

Polglłmesteri Kabinet'
Gzdálkodísi Üryovtáy,

Ged8ási trrvęzet vezetóie

váĺoĺehabilitációs feladatelIátď

kö^rcIgláItatási sreEódés
kqetébm

l 1804 ĺires

t 1805 Jóreń?árcs Köaisségeíért Nonpĺofi t Zrt
Gzdrilkodrei Ügyosztály'

Gpz'd,xági sreruezet v ezetője

köäzolgáltatási szetódés
keretében Galéńą

ktĺművelódési
tęYékenyśég,

kł'zfo8| alkoztatö

kiärclgáltatási ffiuôdés
keretében' valmmý pźny źnna]
uállalt feladat helyi kitÚntętmęk

átadásának ĺendwmyą
..i. , ^*Jo6ęNďosl UJsag' rÍ'

tevékffiység, üdůltetés' nyáÍi

szabadidő srclgáltatás

étkeĺaésrel, eryéb smciäis,
fęlzákóztatÄi' közoségi

feladatok' sabadidó
sportfeladatot H l 3, N.ĺagdolna

Negyed ĺIl. prcjekt femtartásą
ĺrdiiltetés, színházi tęvékenység,

cafętqią jutalom, bęruhfuás,

felújĺtás

/i Ő

ý



Józsefvárosi onkományza|
2017. évi kö|tségvetésének

címrendje

Íenoeleĺ
l. me||ék|et

:,; :,;,i,,:'|;::iffi. t 
;.t':i' .:

Hatósági Ugyosĺály
Igegatlási lrodatgegatási tevékcnységek

peres ügyek, bmkköltsé&
közbeszerzési díjĄ

végrehajtási

dĺjďl,kozfoglalkoztatáą
választás

Hlvaral egyeD Íe|aoatal12f0t-03

neroetiségi
ônkonnányatok

mĹiködtetés feltételeinek

biztositása

Jegyzói Kabinet

Belső Etlátási lroda' Gzdasági
szeruezet vezet<ije

cďetcrią húségjutalorrL jutalotn'

szakmai továbbépzés,

konfeľencią szakértŕii'

tmácsadói, ęgyéb külsö
Hivatali alkalmeottak ťoBlalkoztatásá\'a|

összefiiggö kiadások

Köáerü lęt-fc| úgyolcti

Ügyosztály, Szerrrél1Ąigyi |Íodą

Belsó Ellát.ási lĺodą Gadasági

mfetoią hűségjutaloĺą jutalom,

jogsabály alapjlán nem

kötelezöęn etóírt juttatásot

költségek átvállalása

Gadasági szervezęt és Központi iĺányítás40102-01

ąfeteńą hűségiutaloÍ! jutalom,
jogmbráIy alapján nem

kotelezóen előíÍt juttatásolq

ť
Ji
ii
fil

,ft
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JózsefváÍosi onkománrf at
2017' évi ko|tségvetésének

dmrsdie

ŕende|et

l. mellékĺel

Cím
és alcím

Męnevezés
Szervezeti egysćghez tattozás

mcghatározása

Köte|ezó fcladrlok
meghatáľozása

olrkéDt vá||a|t fe|adatok
meghatározása

fe|ádatok
męhatározása

40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás hátralékkezelés

inteEív családme8Íartó

szolgá.ltatás, krízislakáLsok

működtetésą migrációs
feladatoŁ Magdo|na Nęryed

projekes fe|adatok femtaĺása
20 I 6.decmber 3 I -i E, cafetqiŁ

jutalorrr' hűségjutalom'
jogsabály alapjáĺ neln

kótelezö€n elöírt juttat$oŁ
költségek átYáI|a|ása

40 I03 Család és G.vennekjóléti szolgálat
családi és gyemekjóléti

szo I giáltatások

mfeterią hűséglutalom,
juta-lomjogsabály alaPján nem

kötelęzően elöín juft atásolq

köttsések átvälalása

40104-01 Szociiílis étkeztętés étkeztetés, népkonyha

hétvégi étkeztetés, cafet€rią
híiségiutaloą jutalomjogsabá.ly

alaPján nem kötęlęzóen elóirt

iuttatások költségęk átvállalása

40 t04-02 Hári segítségnyujtás házi segítségnÉjtás

cafeterią hűségjutalorn.jutalom,

fodrmą pedikĺiĺ, gyógymroszór'

gyó g}'tomąjogsabaly alapján

nem kötelęzően előiÍt juttatások'

koltséEek átvállalá5a

40105 Nappali Ellátlás

időskoruak,

szenvedélybetegek,
fogyatékos szęmétyek,

pszjchiátĺiai betcgek

nappali el|átása

cafeterią
hĺiségj utalom jutaloĄ o gsabá|y

alapján nem kötęlezóęn elöíÍt
juttatásoŁ költsegęk átvállalása

40I0ó ldosek Ánneneti ottlrona / Gondozóház

idősek átmenetl

elhetyezése, állmilag nem

fi n mszíľozott

álláshęlyekkel ęsyĹitt

cafeterią hÍiségjutaloľr4
jutalom jogsabálfilapján nem

kötelezően c|őĺrt juttatások.

költsésęk átvá'lIalása

40 t0'7 Je|zĺĺrendszęres házi segitségnrruitás telięs felađat

40t08 Gyennekek Aoneneti Otdrona

gyemekek átmeneti

otthont nńjtó ellátás,

áĺlmiIag nem

finmszírozott
álláshe|yekkel együtt

cafeterią hűségjutalom,
jutalom jogsabály alapján neln

kötelezöen elöírt juttatásot

költségek átvátIalása

40r09
oktatási-ner'e|ési intéznlényekben

étkeztętés biztositása

gyennekéikeztetćs.

lnunkaheĺ1,i éĺkeztctés

cafctęrią hűségiutalom, JutaIoul,
jogsabáy alapján nem

kotolezően ęlőírt juttatásot

költségek átvállalása

40100-02 Józsefoárosi Egy€sÍtett Bölcsődék
kisrymękek

napközbeni elláuása

cafeterią hűségiutalom, Biztos
Kezdet Gyerekháak progrm,
időszakos gymckfeliigyetet'

otthoni gyemekgouoĺ.ás'hétvęi
játszóhźzjogsabőJy alapján nem

kÖtelezöen elöírt juttatásolq

költsécęk átvállalása

,lť



Józsefvárosi tnkormánrf at
2017. évi kô|tségvetésének

címrendje

rendelet

l. me||éld€ĺ

a--

Cím
és alcĺm

Męnevezés
szeruezeti egységhą ĺärĺ02ás

meghatároása
Kötelező feladatok

meghatáľoása
OnkćnI Yállg|t fcludrtok

męhatáľozása
f€|adatok

megha.átozása

50100
Jĺĺzsefvárosi szent Kozma Egésrégügyi

Központ

alapelIátás,

szakĺendę[és

cafeteTią hüségĺutalom,

önkományati foglalkozáseii'
házioruosok rerikölség

täno gatĄogsabály alaPjil
nem kötęlezóen elóíÍt juttatások,

koltsések átválIalá5a

:'6ú ;ii:ťi ilÍ : ;.-;: ,. ;. -:-.:;l -:| > i :;|:|:.:|.ź : ?. 
j?''ł. aJir:)ť:ś

iiüi
' :łi. :.ŕ" ']j:' )lj: i.i :'r :i' 

'] .: il*. ji'*]rii.]itiý:HłTj

,70i . i:,|':'.''oh:idiiis.niodlii'něÚ -j :.:..:t.r- . . -.;;r. j :',. -i ,,,. i', ?iđ.ŘřÍlĺ#i""i#]ĺ;ĺł
M.';lalaWĐiill:.: :::::,. :

72100 Ovodai neve|és
'12101 ĺiÍes

72t0f uřćli
'12103 ures

72r00-04 ures

72 t00-0s ur€s
'12t00-06 ures

72100-07 utes

72 100-08 ures

72100-09 uÍes

72 100-10 úres

72100-l l üÍes

7f 00-t2 ures

72 00-13 ures

72t00-t4 uręs

72 00-15 u16

72 r00- t6 uÍcs

7f100-l'l
Jóreefvá rosi Napraforgó Egycsített

óvoda

5vodai nevelés, sakmai és

kiscgítok áLIláshelye'

állmilag nom

finanszĺrozott

álláshęlyękkel együtt

cafatffiią hűségiutalom,
jutalomjogubá|y alapján ncm

kö(eIezócn slóĺrt juttatásot

költségek átváltalá5a

;:.l.,'ť.

:].li1;'iÝ

i.ti.:4:
Ýli,l'ii

-i

80 00 üÍes

80 0l tires

80 02 üÍes

80 03

80 o4 iiÍęs

80105 uÍes

80t06 uÍes

80107 uÍes

80108 üres

80109 uros

,,łg



t-
20l7. ćľi kí|hćs'ctć5 bcÍćtc|i ós kirdĺÍi (|öirán}'atai címrcnd(nkćnl

cĺMRENDENKÉNT ÄĺtND osszEsEN

KienrcIt e|őiľán!,zatl ro\,et megnevezése

hc|] i önkonllá||}/abk á|luljnos n|Íłddććhcz ćs ágazaĺ

nlűkodési cć|ú láilotalások bc!ćtcIci áIIamhá/úáson bclülÍő|

hch l oillioml:jn' lJbk :iIlil|ános Dlí[odć$hcz ćs ágazali

ĺ'clhJ|ĺ()ZisI cćlU \ |sslJtćľi1cĺdô láillogaljsok' kó|csöilök

fc'haIlDolá'i cćlü vissZJlćdlcndó lámolatások- kö|csônöl

ćíćkcsiĺćsc és mcgszúnlct6éhcz kapcso|ódó b€\€tclek

i.tl

air

ii
{fr

.:
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20|7. ćĺi kötséscld bślć|tti.{ kiädii c|;iÉn]u tii cíń:frn{lenkćnt

ciMRENDENKÉNT MIND osszEsEN

KicnreIt e|őirányzat/ rovat megneYezése

llcl}'i onkonDánr!lok á|lalános mÍködésćhcz ćs ágaali

nli!ködćsi cćlü tínlogalásoIb6ćlclci állaÍůá.-úíáson bclü|Íől

cbböl hc|}| onkorĺrán\älot állôlános miiködésćhcZćs ógaaĺi

ćíékcsilćsc ćs megsuÍnĺcléséhcz kapcsolódó bcYélc|ck

:'

,4

,?ĺ
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20l?. ć!i kí|kćs'śtćŚ ücv.t(|i és kirdi$i t|öiń].At.i cĺmNdťnkćnt

ciI\íRENDENKÉNT N|IND osszEsEN

Elôirán
!zít.

csol)orl

Kicmcl(
:|ôiránr.

fÄt
Kieme|t clőiránr za(/ ro\,at meenevąése

llJ0J{rI
TćrfiRľc|ó-

mükiidtc(|:sc

t|.ĺ0+02
K6ztcíü|cti
Íť|rdiltok

It{05
Köz\ilági(és

l l.ĺĺ'6
ÚtkÍrmistti
kádćđts

Ú; Tc|ckiTćri
piác

üu mc|tctĹsc'
6s(crmc|öi s

idciBlcns
piacok

üamcl(ćse,

n50r 11502
Vagr on-

güdálkodústúmogstás

<IÁDAS

úilnLI]dńt l.dl.|ő'inllćlÔl.!Ś s7.Eiá|iŚ hrzätáfu|ási adó
52 82 25 001 I 00( 3 50(

:I|átÔđak mnlbcIi iuĺólása
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ŕ||.diLLl
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I
(

I
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il.d2tĺihÔ, Laŕ(.Lnłi :ilIaĺli liilnnal:ił'ľ
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Résrcscdćsck éíćkesĺlćsc ćs nlęszúntetéséhcz }iapcsIodó bevćtclel
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ŕáń\ílóśznł lámouatáskćnt fol\ósito( lámolarís kiuĺá|ása
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t
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BEVETEI,EK
\ĺt)KoDFsI BFvETEl-FK
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:bböl: hcl)i őn|onnän;za|ot. álEliĺos nlűködćsćhcz ćs ágaäti
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:bból: mükodćsl alu láĺlotJlásď bc\'ć|clcl áI|aĺllháZtaíáson bc|ülró|

2 500 001

3 Műkodćsi bcľclclck
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)bbő|:fcIhállnoZás' cćIu ljn'olalásďi á|lamhá/-(dáson bclü|Íól

4
Rćszcsc-dćsck ćdćkcsiĺósc ćs mcsńn|cGsćh€z kaFsolódó bevé|elek

lsszF-sEN
trEcvFTEŚI BEvFnr,EK ÔsszEsEN 500 0{x 505 sil

ło7-AsI MĺlKoDF'sI KlADAsoK

i clú bcl|oldi édćkDaoíÍo} vá5
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4
il;ślénl fôlwó.i|ôĺ táńôpál

''il.iár'hi 
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z
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185 97, ||6 ó|1 7 (tal t6 081 100 751
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kitŕ|EiÍ.|rdrfuk

KoTELEzo FELADÄToK

E16irán-l

ą|
csopon

Kicmcll
ioirán].

z^ĺ

Kiťmck (k]i.linrza( mCgncľťf ćst

.ĺ0t(n

Jó^cfľárosi
s/.ociális

suo|gá|(ató ćs

ctcmckjóléti
Központ
6ss_acn

{0l|ĺ|-02
JózJcÍ\'áÍosi
ER|'šítctl
Bö|š6dćk

50lm)
JózscfĺáÍosi
sz(nĺ Kozmä
Egćsäť€üF i

Központ

12ĺ|F)-|1
Jóef\'áÍosi
Napráforgó
E8ľc5ítc(t
oľodi

KiLTsÉG-
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SZERVEK
MIND

osszEsEN
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osszEsEN
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Jóxefvárosi onkormányzat 20l7. évi EU forrásbót s az zokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi maradványból
rendeletfinanszíľozott programolq projektek 

4. mellakeĺ

eFt-ban

CÍm

Ł|adĺt besorolása Mötv. es ásazati tr,. a|apián

KIADAS
}ĺŰKÖDÉSI KIADÁSoK
jzemélvi iuttatás

Munkaadót terhetö járuIékok és szociális
hozzáiárulasi adó

DoIosi kiadások

Doloei kiadásokból kamatfi zetés

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ewéb műkÖdési cé|ú kiadás

:bből: elvonások és befizetések

3bből: műkodési célú k0lcsönÖk nYúitása

:bbő|: műkÔdési cé|ú kolcsÖnök torlesztése ;
>bből műkodési célú támogatások államháztartáson

lelü1re

:bbĺjl műkodési célű támogatások állalnháztartáson

<ívü]re

:bb<il : műktidési cél és á|ta|ános tarta|ek

N{ÚKoDÉsI KIÁ.DASoK ossZESEN:
0

ľEI-IIALlvĺoZAsI KIADASoI(

Beruházasok

Felúiĺtások

Bgyéb felhalmozísi kiadások

:bbĺíl:felhalmozasi celű kotcstn nWitása

:bb<ĺl:felhalmozísi c€lű kolcsÖn törlesztése

:bből felhalmozasi célú tá,rnogatások áIlamháztartáson

be|ülre

:bből: felhalmozísi céh] támogatások

rllamháztaĺáson kívtilre

:bböl : felhalmoási céltartalék

!-.ELIIALMoZ(SI KIADÁSoK ÖssZEsEN
0

KÖLTsÉGvETÉsI KIADÁSoK osszrsEľ
0

BEVETELEK
Pályázati pénzłszkőz

- műkÖdési

- felhalmozĺsi

? álv ázati pénzeszköz összesen

Saját forrás ( trĺrgyévi bevétel és előző évi
łÁnzmorąđvónw\

BEVETELEK ÖssZEsEN 0 1.,

'Ě-]

, ó,ĺ



r€ndelet

Józsefvárosi onkormányzat 20|7. évi mĺĺködési cél és általános, és felha|mozási cé|tartalék e|őirányzatai 5. me|léklet

e Ft-baB t -

MŰKoDÉsI CÉL És ÁlľĺlÁľos TARTALÉK

Tarta|ékok megnevezése
ktiteIező
feladat

łinként vállalt
feladat

összesen
előirányzat
módosítási /

átcsoportosítási hatáskiir
megiegyzés

cé|tarta|ékok
)oIgármesteri saiát kerel t4 656 t4 656 poIgármester

lr. Sára Botond alpolgármester
6 006 ó 00(

alpoI gármcstcr javasl atáĺa
poIgiĺĺmester

(eret
Atti la aIpolgármester saját

5 f87 5 287

alpol gármester javaslatáĺa

poIgármester

lr. Sántha Pétemé
tlpolgármester saját keret 9 30i 9 30{

alpol gármesteĺ j avas I atára
polgármester

(ozfoslalkoztatas önrész 58 00( 58 00( polgármester

Józsefvárosi Nemzetiségi tn.
(ormányzat programj aihoz
ámogatás 5 807 5 807

Emberi Erőfonás Bizottság
j avaslatĺłra Po| gármester

]ivil szervezetek, alapítványok
ánrogatása

5 00( s 00(

Emberi Erőfoniás Bizottság
javaslatára Polgármester,

kivéve az alapíwányok

)gyhźlr'ak' egyh rłzi közösségek
ámosatása 5 00( 5 00(

Emberi Erőfonĺĺs Bizottság
javaslatára PoIgármester

iportolók, sportszervezetek
ámoEatása I 00( r 00(

Emberi Erőfoniás B izottság
j avas latĺłra Pol gármester

Rendkívüli esemónyek (tűz,

viIrar, lakosságvédelmi
intézkedés) miatti köItségekre' 5 00( 5 00(

Polgármester

Ąllami támosatások lemondása r 00 00c 100 00( Polgármester

;apót| ás és komyezetvédelmi
:eItartalék 19 toi l9 107

Képviselá-testtilet

1.é|ta rta|ékok összesen Í77 101 57 05( f34 162

Ą'ltalános tartalék 463 f83 463 28: Polgárnrestcr

\'ĺűköĺtćsi cćl és általános
:aľtalékok ĺlsszcscn 640 390 57 05( 697 44Í

FELřIÁLMozAsI CELTARTALEK

Tartalékok megnevezése
kötelező
feladat

önként vállalt
feladat

osszesen

e|őirányzat
módosítási /

ä l.:sĺ'Í|ílrl|'sllasI nä tasKor
megiegyzés

)arkolĺĺs megváltas 365 547 365 547
Képvise[ő-testülel költségvetési maĺadványból

]eilesztési céltaÍtalék 2f6 675 f26 67s
Képviselő{estület

]saIádok Atmeneti otthon
<ilakítása 48 00( 48 000

Képviselő-testület

|eréz Anya Nővéreinek rendje
iltal használt VlIl. kerület Tc'mő
l. 19. és a VIII. keriilet Szigony
l.35 és 37. szám átalakítását
covető telekcsere 13 40c 33 40C

PoIgiłrmesteĺ

|.-.e| haI mozási céltartalék
ĺsŚzesPn 48 00( 62s 622 613 622

- 61,



onkormányzati fe|adatok

l l60l cím részletezve kĺlIÖn mellékletbł1

Cím/fe|adat

ll602 cĺm részletezve ktilón mellékletben

l1604 cím részletezve ktilÖn mellékletben

l1603 cím részletezve kiilÖn mellékletben

l 1605 cím részletezve klillin melléklelen

l1l04 cĺm Márvány emléktábla kitihtetettek
neveinek

1l105 cím JÓzsefváms Ktizbiztonságáért
K zalaDítvánv támosatása

11l05 cím Karácsony Sándor Kł|zalapítvány
tá moEatása

ktitelez felada

| | 40 4-0z cím Társashĺázaknak
k zterĺiletfog|aIási bevéte|bol vissza neĄ
ľéritendo támogatás

11401 cím Parkolás

20l7. évi kiĺ|tségvetés beruházási, fe|ĺijítási ćs Íelha|mozási célr1 ĺámog{tások kiadási clóiľán}zĺtai

nként vállált
feladat

Beruházások

-TeNezés és forcalomtechnika

11404-0t cím TérÍig.velo kÖzpontban szerveÍ
bóvĺtés

l 1 00Í)

11703 cĺm

0

- Golyonyomok emléktáblák

állanľ
ĺgazgaĺtási

feladat

-Ertékvédelmi emléktáblák

318 1 15

- Mindszethy szobor

11803 cím Even tul elhasználódÓ eszkrztk,
berendezések beszerzése

16 000

l1805 cím '' Farkasfogas'' zász|Ók beszelrzése

Ŕ1 n^^

n

t I /u5 ctm

n

ässzesen

. Társasházak felťljítására k lcs n nyťljtása és

vissza nem térítend mosatása

0

0

n

- Társasházak részére ''Világos kapualjak,'
páIyázat vissza nem téritendo támogatás

0

kiitelezó feladat

331 1la

0

n

n

- Társasházak falszisetelése és tűzfalfestése

0

0

Ö íĺto i mĺ híłfr ľťfć'}t.ił ĺi öśšffi šäflęľ{ '.'

t6 00r

8 00(

ŕinként YállaIl
feladat

0

Fel jĺtások

Á7 nnn

0

n

0

6 qRś

30 000

0

0

á|lamigazga.
tási feladat

o-\
\-\\

0

0

69 800

200
Iśní]

0

20 000

R nnn

n

0

0

0

t39',?31

0

0sszesen

í)

0

0

6 985

.:]. ]]"ł2I'0'00

0

0

0

0

Fe|hnlmozási célri támogatások á|lamháztartáson kíviiIre

Í)

8 000

kłitelezó fe|adat

0

It

0

0

0

- i.r: ! 717:807

69 800

0

200

0

ĺ {nn

Ą0 non

0

I 000

0

í')

iin|<ént vállaIt
feladat

0

239 731

0

0

0

0

0

0

0

,i:: :r;1.". r1t

l 40 000

0

0

'0

0

0

0

n

n

0

0

á ||amigazga.
tási feladat

n

I

ľendole]

6. mol|élde]

eFt-bai

0

0

0

,::,;Irfui:666

0

0

5 60(

Í1

0

n

0

0

n

0

n

n

í)

0

0

0

osszesen

I
t

n

0

n

0

I

0

'30 000

0

0

0

n

n

r0 800

n

n

n

0

n

s tí00

0

8 50(

| 40 000

'i.||'|iźi:iź:l

n

0

n

0

0

0

0

n

l ÁÁś

n

0

0

n

n

0

0

0

n

Íl

0

0

0

0

0

10 800

0

iť:r.l.;:äíĺ"täi

0

0

0

t3 000

t <nn

0

0

0

n

0

0

0

I 465

0

ł:\;j}.|.|1:i.1 t, ? ::, :'.::.: ?.. :.
l.l;:l:lj.ll:ĺ 53.000

0

0

0

n

0

n

412 200

0

(

0

0

45 000

0

50 000

łl.ĺ łäi

n

n

0

ś oon

0

13 00(

,, 1:10

0

Ą|1 7^Í|

l.' .rs 
i .s6ł

45 000

s0 000



Kiĺltségvetési szervek

PolgáľmeiteriHiÝ1iaľ" . ,'. ] l.

Cím/feladat

12201-0l cím miikłidtetés

- Even tťlI eIhasználodÓ eszkozcik,
berendezések, felszerelések beszerzése'
cseréje, bťltorok beszerzése

|ff0|.02 cím informatika
. lnfonnatikai eszkozČik potlása' cseréje ( éven
tul eIhaszná|odo eszkÖz k)

-Infomatikai rendszeĺ feiIesztése

kiitelezó feladal

. Notebook-ok cseÍéie

t20 l-04 Ncmzetiségi tnkormányzatok
mük dtetése

. Éven tťll elhasználÓdÓ eszkÖzÖk beszeÍzése,
)seréje, pÓtlása

2017. éľi kÜltségv.Í& beruhízási' rc| Úítási ćs feIhaImozási cél támogntások kiídási c|ŕjiľán)Źatai

l2203 cím Kiĺzteriilet-feliiłeIet

iinként vállalt
feladat

Beruházások

-Bĺltoĺok potlása

- Zebra nYomtato beszerzése

- 2 db. Kézi kamera beszerzése

- PDA bírsácolo késztilék beszerzése

á||anl-

igazgailási

felad.at

- 2 db Géoiámĺi beszerzése

Jôzsefvárosi Szocĺáiis szolgáItátő.és
GyermekiőIéti:Ktiźboĺt .: ' ' .'1;; 

.

4010l cím
- Even tťrl elllasználÓdÓ eszkÖzÖk DÓtlása.

cseréje, beszerzése

_0

40102.02 cím

0

0sszesen

. Even tul eIhasználodo eszkÖzÖk pÓtlása

:seréje, beszerzése

0

40103 cím

-Even ĺ]rl elhaszná|ődÓ eszkÖzÖk potlása
cseréje, beszerzése

kätelczri feladat

'<Ô

í'|

;i1\:-'t

:ť....j.

I 000

0

0

I 7n0

0

0

iinként vállaIt
feladat

Fel jítások

]nÔ

1 500

12 000

3 3'15

0

0

0

c)

o

0

álIamigazga.
tási fe|adat

Ô

0

0

0

Ô

0

0

0

0

Ô

Ô

lle

0

f50

osszesen

| |Á

I 00t')

0

0

0

286

FelhaImozási cé|ti támogatások álIamháztartáson kíviilre

0

0

I 700

0

o

0

0

kiitelezó fc|adal

I00
1 {On

0

12 000

n

0

0

Íl

0

0

0

0

o

n

iinként vállaIt
feladat

0

n

0

0

I 016

n

n

0

0

0

0

0

0

0

0

n

n

0

álIamigazga-

tási feIadat

0

318

ľendele
6. me||élde

eFt.bar

0

0

Í)

0

n

n

0

0

0

0

0

f86

0

n

0

0

0

0

0

0

łisszesen

n

0

Í)

n

n

0

0

n

0

0

0

0

n

0

0

0

n

n

n

0

0

0

0

n

o

n

o

0

n

n

n

0

0

n

0

n

0

0

n

'n

0

0

n

0

n

0

n

n

0

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

í]

n

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

0

n

n

0

0

0

0

0

o

0

0

0

r')

0

0

0

0

0

n

0

0

0

n



40l04.02 cím

- Even hil elhasználodo eszk ztjk pőtlása,

cseréie, beszerzése

Cím/feladat

40l05 cím

- Even tul elhaszná|ÓdÓ eszkÖztk potlása,
cseréje, beszerzése

40106 cím

- Even tťll e|használodo eszkciziik potlása
acpráip hpczeĺzÁca

{0l08 cím

-"""";l

- Even t(tI elhasmálodÓ eszkÖzÖk pÓt|ása,

:seĺéie. beszerzése

ĺ0109 cím

- Éven tul elhasználÓdÓ eszkciz<ĺk pÓtlása,

:seré!e, beszerzése

2017. é\'i kôltségvetés befuházási, fct jítási és fe|hłlmozÁsi cél támogatások kiad si e|<iirányzatai

i'nként vállalt
feladat

Beruházások

ĺ0100.02 JÓzsefvárosi

. Even tul elhasználÓdo eszklzÖk pÓtlása,

:seréie. beszerzése

323

j0l0o cílh JÓzsevfáľośi Szént'Kozma.': '
EeészségticviKô'żponi' 1 : ]':''i

állanr
igazgaltási

feladat

. Éven tťrl eIhasnálodÓ eszkcĺzclk oeszeĺzese,
:seréje, pÓtlása

44:

Egyesített BłilGódék

72|00.L7 cím Jőzsefvárosi NapraforgÓ
Egyesített ovodn
. Even ĺílI elhasmálodÓ eszktzÖk DÓtlása.
:seréie. beszerzése

)54

osszesen

Kłllts,égvCi.ćii;.'tiveł'Üslliistiľľfi.i. :.

0

Ioĺ

0

0

k telez feladaĺ

t14

n

n

323

n

) .ĄÁ.)

0

ijnként vállalĺ
feladat

Felujítások

0

445

n

0

o ÔnÔ

0

0

0

0

o-\(-(

äuamigazga-
tási fe|ádat

0

25Ą

" ...' .$t ł'i

0

0

0

0

I 190

191

n

0

0

sś''qts

0

0

]l] ; ...l:'liiĺđíä

0

0

0sszesen

I t4

0

0

;l.l'' 
.iłl

0

0

FelhaImozási célri támogatások á|lamháztartáson kíviiIre

0

o

n

0

) 1á)

0

0

k telezó feladat

Ťš}ť;x;:lĺ.-"f

ii;

0

0

0

0

0

.,:'l 'l; . 1. . .t

0

0

0

9 000

í)

0

0

0

0

l'l

iinként vállaIt
feladat

'':.Íii:il.3{í

0

0

0

0

0

ŕ)

0

1't90

tl

0

tr

0

n

0

0

004

i,lł s

o

0

á||^migAfE^.
tási feladat

0

0

01

ľendeIe]

meIlć|de]

eFt.bai

r')

0

0

6.

0

0

n

0

0

ŕl

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0sszesen

n

0

0

0

0

n

329 531

0

0

o

n

0

0

n

0

0

0

0

:l :] ];r:::]:::ł:,0

0

0

0

0

n

0

0

0

n

0

ć

I

0

0

0

.0

0

0

0

0

0

n

il

0

0

0

0

0

359 531

o

i:t'ai"" i,::lr'"!: ::r,::n. .- : :;i:.-.):!n

n

0

0

n

0

0

0

0

0

1 53 000

0

0

0

í)

0

0

n

153$ 56a

0

::.;]ii]:ijr]::.ś;:jĺ:iiiÍ;

0

0

0

í]

,:'l.i'"r.11:, : r 0

0

0

0

691 5(r5
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2017'évikóltségvetésberuhá2ási,fe|ŕijitási ćsfcIhxtmozásicél támogatásokkiadásie|őiľányzatai

- Even tťll elhasznáIodo eszkÖz<ik.

berendezések, felszerelések beszeĺzése,
cserĄe, bťrtorok beszerzése

- Infomatikai eszkÖztk potlása, cseréje ( éven
tul elhasználodÓ eszkÖzÖk)

. Even hil elhasaálÓdÓ eszkÖztk pÓtIása,
a<pĺáip haczaĺzÁco

- Even t(ll elhasználÓdÓ eszkoz.ik pÓtlása.

cseréie. beszerzése

o-)
-r.'-\



{0l04.02 cím
. Even ttr| elhasználodi eszkozcik potIása,

:seréje' beszerzése

Cím/fe|adat

{0105 cím

- Éven tťrl elhaszná|idÓ eszk<jz k pÓtlása,
.<eréip hpczerzÁ<e

l0 106 cím

- Even tťt] elhasználodo esfkÔz k pÓtlása,

)seréie, beszerzése

0108 cĺm
. Even tťIl elhasaálodo eszkÖztk pTtlása,
)seréje, beszeÍzése

Felhalmozási célri ktiIcsiin tiirIesztrlse és ny jtása

kłitelezó feladat

0109 cĺm

- EVen tťll elhasználodo esfkÓzok pÓtlása,
;seréje, beszerzése

20l7. éVĺ kôltségYetéJ bcroházási' felťljilási ćs fclhä|mozási cć| támogatások kiadási elóiľán)"zatai

iĺnként vállaIt
feladat

01 00-02 JÓzsefvárosi Egyesített Biilcsódék

0

- Éven tťrl ellrasználÓdo eszktzÖk pÓtlása,
)seréJe, beszerzése

í)

0

állami11az.
gätási feIadat

- Even tťrl ęlhasználodÓ eszkÖzÖk beszerzése.
:seréje, pÓtlása

0

0

/2100.l7 cím JÓzsefvárosi NaprafoľgÓ
tsYesített Tvoda

Ô

n

- Even
:seréje

0

í')

0sszesen

rľiis.e g' etes ĺ sái'# ďľbłśľć'šlđii:}łĘť' :iľls

nrl elhasználodo eszkózÖk pÓtlása.

, beszerzése

0

0
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Fe|adatok megnevezése

Prátęr iskolaépĺilet béľleti díja

Práter iskolaéptilęt továbbs zám|źnás

f017. évi lĺ |tségvetés

t rzsvagyon karbantartása, fejlesztése

11601 cím
bevételi elóiányzat

Práter iskolaéptilet bérbeszámítás

Dugonics u-i iskolaépiilet bérbeadása

Mĺĺkiidési
bevételek

MŰKÖDtrsI
BEVÉTELEK
ÖsszEsEn.

ffiffilt-Ęjffi*

25 5',15

Ingatlan értékesítés

9\(o-

I7 200

Felha|mozási cé|ti

támogatások
államháztartáson

belĺiIról

29 472

25 515

72 f47

17 200

0

f9 472

FBLHALMOZASI
BBVETELEK
OSSZESEN

0

0

12 247

l

ľendele]

7. mellék|e]

eFt-baÍ

0

0

72 f47

0

np'vÉľoI,pt<
osszBsn.ľ

0

0

0

0

0

0

72 247

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 57!

0

0

t7 20(

0

0

0

0

0

29 472

0

72 241

0

0

0

0

0

72 247



KÖte|ezó.fělä'dátok .:..:ł llł :. :. . . . 
] .] .] i: :

Feladatok megnevezése

Práter iskolaépiilet bérbeszámítás/karbantartás

Práter iskolaépilIet továbbszámlazás

Elozo években intézményi ép leteken
megvaIosított energetikai fel j ításokľa
épĹlletenergetikai szakértó i génybevétele

Pitypang Óvoda bŐvítés uj beľendezési
tárgyak, b trok, felszerelések beszerzése

Pitypang ovoda btjvítés kivitelezés+mĺiszaki
ellenori díi

Pitgypang ovoda bŐvĺtés hatÓsági díiak

Dologi kiadások

Intézményi épttletek életveszélyelhárítás,
gázhálÓzatcsere

Tolnai L. u. 7.9' ÓvodajátszÓudvaÍ alatti
tertllet ultrahangos vizsgálata,.feltárása,
tÖmedékelése, bonyolítási dÍjjaI egyÜtt

20|7. évi k ltségvctés
tôrzsvagyon karbantartása, fejIesztése

11601 cím
kiadási elóirányzatai

Afa befizetés

MiiKoDÉst
KI'łD/isoK
ÖsszEsEN:

KôtelezćjTélädátbk.öśszéseĺi.T1jts];' i. ..

tnként Üál|altlfeiadatok .;"'.' '. ;' .':

tnkormányzati, vagy Önkormányzati
támogatással megvalÓsulÓ beruházáshoz,
társasházak fel j ításához kapcsolÓdÓ
kÖzter let használat esetében idŐjárásállT
ontott molinÓk beszerzése 100 db

17 200
0

5 nnn

Beruházások

0

t7 200

0

0

0

5nn

5 000

t5 000

Fel jítások

ěi

n

0

6 668

0

FeIhaImozási cél
támogatások

á|lamházta rtáson
ha|ĺi|ľn

0

44 368

500

0

15 000

0

l2 000

0

Á 6í(R

l 000

0

Felhalmozási cé|ti

támogatások
ál lamházta rtáson

|rívíi| ĺa

44 368
0

0

0

0

0

0

0

n

o

FELHÁLMozAsl
KIÁDÁsoK
osszBsEN

I3 000

0

0

0

0

0

rendel:
7. melléklg

eFt.baÍ

0

0

0

I

0

n

I 100

0

0

K|ADÁsoK
ÖsszEsEN

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

0

ĺ)

12 000

0

t7 200

0

I nnn

0

0

s 000

0

0

ĺ2 000

0

I nnn

0

13 000

500

0

ts 000

0

0

6 668

57 368

t 100

0

0

ĺ 100

1

I

j



Kárlváľia u' I8' háziorvosi ľendeló
kialakitása

Feladatok megnevezése

. Kivitelezés, tervezói mĺĺvezetés, mĺiszaki
:llenór

- Esyéb kÖltsések

Br1torok beszerzése

Kalvária tér l 3. ąddiktolögiai rendelés
kia!akítása

-Tervezés. kivitelezés, tervezói miivezetés
m szaki ellenör
. Esyéb kÖltsések
. B torok beszerzése

Dologi kiadások

JGK Zrt. Tulajdonában lévő Tavaszmezö u. és

or utcai épuletek felťljítási támogatása ( 5000
e Ft) és telephelyre felépítendó faházak
légkondicionálÓ berendezéshez ( 30OeFt)' 4 db

kerékpár beszerzése (300 e Ft).

2017 . évi killtségvetés

tłiľzsvagyon karbantartása, fejIesztése

1160ĺ cím
I<izrdási c|óiránvzatai

U t a k. i aľ das zakas z ok. sze ęé lv e k fe l i itá s a

M'ÚKÖDÉsI
K]ADÁsoK
Öĺ;szEsENI

. Asztalos Sándor u'.Kerepesi rit.SalgÓtarjáni
tszakasz fetrlj ításának tervezése

- Dobozi u.-Népszínhaz u..Magdolna utca
szakasz terevezés

I

0

00c

1s 000

. Dobozi u. - Népszínház u. 
.- Fiumei t .

Remíz mellett a Baross utcáig fel jítás

I}c rtl házIĺsol<

. SalgÓtarjáni t. MAv telep zsákutca

0

0

eÍyezés

- FutÓ u. 39.41. kÖzÖtti szakasz

I

I
0

0

00c

000

r0 000

- Szentkirálvi u. 51-49. kÖzttti szakasz

15 000

. SalgÓtajáni lit. Asztalos S. u. . Hungátia
krt. kÖzÖtti szakasz fehiiítása teryezés

Fcltijítások ł

- Járdaszakaszok, szegélyek fel jításának
Fol}tatása

0

204 00(

\-\

DankÓ utcai te|ephely kamerä és

riasztÓrendszer ťel i ítása

I 000

Fe|halmozási cél
támogatások

álIamházta rtáson
hp|ĺilrp

0

10 000

0

0

6 db ovodaéptiletbe riasztÓrendszer
korszeÍ sĺtése

0

0

107 000

0

FelhaImozási cé|tl

támogatások
állä m házta rtáson

kíviiIre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FEL}IÁLMozAsI
KtADÁsoK
osszEsEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7' me|lék

0

0

0

0

'0

0

eFt-

0

0

0

0

0

0

KlÁDÁsoK
tsszEsEN

0

0

0

3 500

204 000

0

0

0

t0 800

0

0

0

0

0

0

0

0

r0 400

0

0

0

0

2 800

0

204 000

0

107 000

0

s 000

0

18 000

s 600

I 000

t5 000

0

0

0

0

1- | ))

3 300

ll
r0 000

0

0

t07 000

0

0

s 600

t

0

000

10 000

s00

0

0

0

0

0

0

3 500

r0 800

n

0

s 600

0

0

0

t0 400

0

0

0

3 500

2 800

5 00c

0

l0 800

ĺ8 000

0

10 400

3 300

0

10 000

2 80(

5 00(

18 00(

s00

3 300

2 ĺ55

l0 000

500

.,
I 5:



JEB konyha épulet riasztÓrendszer
korszeriĺsítése

Feladätok megneYezése

JEB kozponti egység riasztÓrendszeĺ
korszer sÍtése

Fecsegó.Tipegó bÖlcsódei ép tet

ÍiasZtorendszerének korszerĹisítése

BÖlcsodék 4 telephelyen elekt1omos
kapcsolltáblák korszerijsítése.

FI Do tér éptl|et csapadékv iz e|ił ezetéséhez'
átemelo szivattyri beszerzése beszerelése

tnként váila|t fe|adĺtolł.Összi:sen.'.. . .

Dologi kiadások

ľleĺiB

20l7' évi kti|tségvetés
tiirzsvagyon kaľbantaľtása, fejlesztése

11601 cĺm
kiad:isi elrliľányzatai

MÜKÖDÉsI
xllĺoÁsox
OIiSZESEN:

0

0

0

Bcľtr lt ázások

0

0

0

27 00Íj

0

ĺl

7t 368

Fel jítások

250

íl

\f.
)t-'

(

f80

FeIhalmozási cél
támogatások

álla m háztartáso n
hcl iil re

27 000

n

330

7l 368

0

0

1 000

318 t 15

0

FelhaImozási célti
támogatások

államházta rtáson
|łívíiIrp

33l ĺl

0

5 500

5

0

0

69 800

0

FELHÁLMozÁsI
xlłoÁsox
ÖsszEsEN

0

69 800

0

0

rendel (

7. melléklt

eFĺba

0

0

0

0

KtADÁsoK
osszEsEN

250

0

0

280

s 600

0

330

5 600

5 500

250

280

1 non

393 515

330

406 5t5

5 50(

3 000
420 515

411 883
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Feladatok megnevezése

lakásbérleti és haszná|ati díi

,t

2017. évikiiltsépyetés JGKZrt. által végzett iizleti vagyonnal kapcs, fea.11602 cím

bevéteIi elóirányzat

l

víz-csatornadíi

szemétszállítási dÍi

fritésszolsáltatási d

:syéb bevételek

:ovábbszámlazás

lakásbérleti díj bérbeszámítás
íkozszolpálati+házmeśteľi)
helyiségbérleti és használati díi

íi

helviség bérbeadás részletfi zetés kamata

telek és esyéb dologbérbeadás

helyiségek
- víz és csatornadíi

Míĺkiidési
bevé.telek

- szemétszállítási díi
fiĺtésszo

Végrehaj tási, kÖzj egyzöi megtériilések

szerzódésk tési díi
helvisée Óvadék beÍizetés

lsáltatási

MŰKoDEsI
BBvÉTELEI(
ÖsszrsrN

helyiség bérletidíj béľbeszámítás (Turay Szíĺhźzza|
egytitt)

520 000

oll

130 000

20 I 6. év i lakásgazdálkodás kÖzszolgáltatási
szerzódéssel biztosított kompenzáciÓ visszafi zetési
kÖtelezettsés

I 10 000

1s 000

aiánlati biztosíték

40 000

\[
U\)

biztosítÓi kártérítés

10 000

Ingatlanok
éľtékesítése

Ön toĺiiiälĺv'żäiĹiöiélezĺ ťĺil.ärię Í.łiľltiśśziściťji'] i

s20 000

217 300

0

130 00(

700 00c

110 00(

14 000

r5 000

FelhaImozási cé|ti

támogatások
á||amháztartáson

beIiiIró|

30 000

40 000

ĺ0 000

łQ

12 000

217 300

11 000

700 000

3 000

0

14 000

6 000

.0
0

30 000

2 000

FELHALMOZASl
BEvIĺTELEK
Összpsnľ

0

12 00(

0

30 000

11 000

0

,.naa"f

*'l

3 000

0

6 000

0

92 000

0

2 000

0

0

l 000

BEvÉTELEK
osszn'snľ

0

1 944 300

0

I 000

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

92 00(

0

0

0

0

t

0

00(

0

r 944 300

0

1

520 000

000

0

0

0

130 000

0

110 000

0

0

0

15 00(

0

0

40 00(

0

0

10 00(

0

0

0

f|7 30Í

0

700 00(

0

0

0

l4 000

0

30 000

0

0

12 000

0

0

0

11

0

00(

0

3 00(

0

6 00(

2 00{

0

0

0

30 000

0

0

92 000

I 000

1 944 301

I 000



o'ir:tent vĺilait'ĺeuđät.ot. : .

Fe|adatok megnevezése

lakáséltékesĺtés

lakásértékesítés részletfi zetés

lakásértékesítés tcirlesztés kamat

201^7. évi kiiltsépetés JGK Zľt. által végzett ĺizleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím

bevételi clóirányzat {

lakáértékesítés áľveréssel

helyiségértékesítés

helyiségértékes ítés részletfi zetés

helvisésértékesítés tÖ'ľ'lesztés kamat

relyisések értékesítése árveréssel

lakásforealmiérték kiiltjnb zeti bevételek

relyiségértékesítés részletfizetés áfa
Vajdahunyad u. 9. telekértékesítés

;zerz déskÖtésböl kłjtbér

|olnai Laios u. 26. telekértékesítés

MÍĺkłidési
bevételek

FutÓ u. 5-7-9. telekértékesítés

IÓzsef u. 25-27 ' te|ekértékesítés

|cjmo u. 58. épiilet ért. Afa mentes

Ul|ói t 16lB és 18. épiilet ért. Afamentes
Dobozi u. 45.

ĺ\{UKoDEsI
BE\IET[.LDK
osszEsIN

ľÖmó u. 16. értékesítés

Víeh u.39. telekéltékesítés
Bérkocsis u. 32. telekěrtékesĺtés

0

MAV telep éĺékesítése

10 000

0

onként'válialt

0

-\-)
r í\.

Ingatlanok
értékesítése

0

11 800

0

0

0

10 000

0

0

Felhalmozási célri
támogatások

ál|amháztartáson
beliilrŐl

0

fl 090

0

0

15 000

.e.śéĄ...|i.'.:".]r: i i : i;ii j'

0

19 189

11

66 000

0

65 374

8

30 000

0(

66118

0

165 000

0

300 000

2l

FELHÁ.LMozÁsl
BEVÉTELEK
Össznsn'ľ

0

111

090

15 000

34 016

19 189

800

21 71

65 374

50 000

0

20 197

66 118

rendele

8' me|lékle

eFt-bal

0

zE4 495

"z 
228 795

1 200

0

'78

0

0

0

r10

BEvÉTELEK
TSSZBSEN

0

0

71 071

34 016

66 000

0

242 t26

0

0

27 711,

30 000

244 882

0

20 197

148 520

0

165 000

284 495

2 228 795

146 820

0

0

300 000

0

0

1 13 500

111 800

0

125 984

66 00(

0

80 409

50 000

30 000

0

0

74 803

10 00(

2 058 22:

165 000

8 000

I 200

2 058 225

0

300 000

18

r11 800

110

7l

n 800

0

f42 1fÍ
071

s0 000

0

244 882

r48 52n

r 200

0

146 82n

99 200

0

113 50{

15 000

U

1f5 984

90 260

(,

307 500

80 409

311 000

74 803

r48 s20

2 058 2f5
8 000

z 058 Ż25

L46 820

113 500

160 00{

r02 121

95 00(

2 342 72C

I 00(

4287 024



Fe|adatok megnevezése

Ktile1ézĺ]ľelałl.ättik.:ił, *; .:' 
i,.:.'ffifi': j.". ]l; 

. 
:

továbbszámlázás

Fóvárosi Önkormanyzatnak részletÍizetés
szerzodés alapián

lársasházi koztis ktg.és fel iĺtási alap

gyoľsszolgálati hibaelháĺítás ( csak
lakÓházmLikodtetés)

lakások bérbeszámítása

Munkaadőt
terhe|ó

jáľulékok és

szocá|is
hozzájáru|ási

ą ĺl.i

karb antartás+rendkívtlli
karbantartás+biaosítÓi kártéľĺtésból
karbantartás

20t7. évi kłiltségvetés

JGKZĺt. á|ta|végzett
iizleti vargyonna| kapcso|atos feladatok 11602 cím kiadási elóirányzata

kéménvkarb antartás+kiváltás

helyiség bérbeszámítás miatti
karbantaľtás(T uray Szinházzal egytítt)

::, l;.,,".. i:l

:evéb tizemeltetés

Dologi
kiadások

villanyrezsÓ beszerzése

lakÓházak életveszélyelháĺitása' gázhä|őzat

csere

0

víz. csatornadíi

MUKÖDÉsI
KIADÁSoK
Összrsrľ:

szemétszá1lítási díi

0

futésszolgáltatási díi
áramszolgá1tatási

10 0C,0

n

akásbérleti i o gviszonv megváltása,

0

lakásforsalmi értékkĺilcjnbc'zet

s60 000

lakás és helyiségbérbeadás kovetelés
elengedése után fi zetendó j árulékok

0

Beruházás

0

10 000

100 000

0

0

d

ĺfa befizetés becstilt

IJ

217 3Ct0

lakbér áfa mentesség tétele miatti beÍizetés
helviséeővadék visszafi zetése

0

560 000

Fel jítás

lakÓházak ktizmu Órák, mérohelyek
szabványosítása

0

0

202 410

\\*\

100 000

FeIhaImozási
célti

támogatások
á||amháztartá

son kívÍi|re

lakÓépĺiletek érintésvédelmi vizs gálata

0

20 000

211 300

0

0

30 0Cr0

U

0

30 0Cr0

202 470

0

U

1 5Cr0

20 000

0

0

Felhalmozási
célti kłi|cstin
tłĺrlesztése

0

0

30 000

0

130 0cr0

n

0

30 000

95 000

0

0

Felhalmozási
célti

támogatások
ál|amháztartźl
son be|ĺilľe

I 500

0

50 000

0

0

27 0Ct0

0

70 000

0

130 000

0

0

95 000

I

0

s0 000

0

0

FELHALMoZÁ
Sl KIADÁSoK

OSSZESEN

1 000

27 000

0

0

ręnde

męllék
eFt-b

80 000

8.

0

0

0

50 0Cr0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

10

0

15 300

000

30 000

80 000

KIADÁsoK
OSSZESEN

0

0

l0 000

0

50 000

0

0

0

U

0

0

0

0

0

0

0

10 000

15 300

0

0

0

0

10 000

0

70 000

0

0

0

0

10

0

0

0

0l

0

0

0

0

0

0

15 3(

0

0

0

630

,0

60 000

0

0

0

I

0l

10 000

0

0

0

0

)

100 0(

0

0

217 3l

0

0

0

0

LI

0

0

0

0

0

0

0

zIf 4

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0l

0

30 000

0

t

30

0

0

0

0l

30 0(

0

0

0

)

0

1

0

I

5l

0

0

1

30 0r

0

60 000

0

130 0r

0

0

10 000

0

D

95 0r

0

50 0(

0

0l

60

0

0

0l

10

0

0

0(

0

l

0

I 0l

80 0t

l)

50 0l

0

r|

0

D

10 0r

10 0r



Feladatok megnevezése

JÓzsefvárosi Gazdálkodási Kłizpont
IakÓházmíi kiidtetés díjazása
kłĺzszoIgá|tatási szerzódés keretében

Kótelezó.feladat<ikqôsśześen. ..' . l. ll..i....l :

onként vĺllalt feiadatok '

J6zsefvárosi Gazdálkodási K zptht
elidegenítési tevékenység díj azása
kłizszolgáltatási szerzódés keretében

Munkaadőt
terhe|ó

járulékok és

szocális
hozzájáru|ási

ąłlÁ

JÓzsefvárosi Gazdá|kodási K zpont
lakÓházm iikiĺdtetés díjazása
kłĺzszolgáltatási szerzódés keretilben

éptiletek vagyonvédelmét szo1gálÓ kamerák
kiépítése és mukodtetése

ĺizleti va

telekértékesítés áfa befi zetése

kaputelefon kiéoítése

Dologi
kiadások

éptiletek kozcisségi elektromos häÓżatának
átalakĺtása

nal

onkormányzati éptiletek társasházzá' alapítása

2011. évi k ltségvetés.
JGK Zrt. által végzett
latos feladatok 11602 cím kiadási elóirán

0

MŰKoDÉsI
KIADÁsoK
osszĐSEN:

Bezeľédi u. 6' mrĺemléki éptilet fel jítása
bon1,olítási díjj al egyi.itt

0

e l i d e gen í tés érdekében felrij ított éptl1etek áfa
be1lzetése

891

2 515 738

talaj vizesedés megsztintetése

528

0

lakÓép tiletek kazán felťli ítása

Beru házás

nkormányzati lakások bérlői által
felhalmozott, el nem évtilt fiĺtésdíj
ąaaflła+Ác-

891 528

2 515 738

trr 765

onként vá||a|t ľ"ŕ4iäiok.'o5sż$s'ę.4 ... - . .:..' j

0

Felrij ítás

ĺá;.ą.ffi8.Ř

25 855

0

r--\ď\

FelhaImozási
célti

támogatások
á||amhźutartál

son kívÍiIre

0

LrĹ 765

s 000

0

f64 622

0

0

25 8ss

20 000

FelhaImozási
cé|ti kłilcsiin
tłĺrI esztése

30 000

5 000

0

f64 6f2

0

50 000

0

Felhalmozási
célti

támogatások
á|lamháztartá

son be|í,ilre

0

0

20 000

140 000

0

r0 000

0

0

7 500

50 000

20 000

0

6 000

0

FELHALMoZÁ
sI KIADÁSoK

osszEsEN

0

0

0

0

0

7 500

rendele

mellékle
eFt-bar

6 000

8

0

0

20 000

s|0 7Ą'2

3 026 480

0

0

0

15 300

KIÁDÁsoK
OSSZESEN

0

0

0

6 000

510 74f

3 026 480

0

0

0

185 300

0

0

0

0

0

0

16 000

0

20 000

0

89r s2

0

0

16 000

2 70r ot8
I

0

0

0

0

20 000

)

0

0

s0 000

0

llt 7(

0

o

10 000

0

r, 140 000

6 00c

0

25 E:

0

0

0

0

0

15 0(

264 6i

0

60(

0

t

0

0

0

)

20 0(

0

0

0

l

50 0(

0

0

20 000

l

0

ls 300

0

I

75(
20 0(

36 000

)

0

20 0(

221,300

|)

l)

60(

546 7t

3 247 7Í

0

,

l

ź
I

ĺ



20|7 . évi kiiltségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevétę|i ęlőiľányzata..' ĺendelet Ý .

9. melĺéklet

Feladatok megnevezése
MÍĺktidési
bevételek

MŰKöDÉSI
BEVÉTELEK
OSSZESEN

TNGATLANOK
ÉnľÉxBsÍľÉs
E

FELHÁLMo-
ziĺsĺ

BEvÉTELEK
Összrsnľ

BEVETELEK
OSSZESEN

0 0 0 0

i rmĺ.ĺÝ.iáliiiiibie |ęzb. . ;| :| .:',.,., " ;,

'íbj1{lď.Hťfr#l' 
j ]r rr.i j iri|iii' 

: 

l:: 0 0 0 0

áfa vissztaérĹilés
0 0 0 0

:sere ingatlan
0 0 C 0

onként váIlalt fehdatok
)sszesen ,, 

.
0 0 0 0

Bevételek összesen
0 0 0

'Ą.
4.ľ
++t'



20|7. évi kłiltségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előiľányzatai

l t603 cím

rendelet

9. melléklet

eFt-ban

Feladatok megnevezése
Dologi

kiadások

MÚKÖDÉsI
KIADÁSoK
Összrsox

Beruházások Felújítások

Felhalmozási
céIú

támogatások
államháztar-
táson kívű|re

FELI{ÁLMo-
zÁsI

KIADÁsoK
ÖsszEsEN

KTADASOK
ÖsszEsEN

itnként váltaIt:felađatok
0

tartalék 0 0 c 0 0

onként, ýáltalt feladatok,łissżeseq
0 0 0 0 0 0 0

4,(
4/



Feladatok megnevezése

o,ł1".',qgffi$5l.i#3ľ:łĺĺiffiH

ľ;ľ,i*t
o"m.'qł'i

áfa visszaigénylés

Míĺki'dési bevételek

;Đ"ĺ"l

pä|yźŁati pénzeszkÖz

ĺ 
" 
rc" o'1.lgggg$$g g1lffi 1l.;1ĺ 1'' 

.

2017. évi kÖltségvetés

l\ĺagdolna Negyed Projekt
11604 cĺm bevéte|i elóirányzatai

;ŕi.ffiiil.i. '

MĺikÖdési cél
támogatások bevéteIei
álIamháztar- táson

beliilrćĺl

ĺĺÚxÖoÉsI npvÉrBI,Bx
ÓsszEsEN

0

-$\-S,

0

FelhaImozási céltĺ
támogatások államhaztar

táson beliilró|

0

0

0

0

0

0

FELIłALMozAsI
sovÉĺrLnx ÖsszrsBľ

0

0

0

0

ľendetet

t0. mellékle|

eFt-brl

0

BEVÉTELEK ÖsszEsEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ot

0

0



Feladatok megnevezése

I(8té| eźó..fĺilädató|i ::si!}F'tĺ'"i :]. i .

K0 tléidżö}fé|łid a łok Üsśžl&Błąĺ i+. :

Önkěŕl'i vällilt ĺel'ádłrák.']]]'].'l

onkormánvzatl saiát forrás
Projekt lakossági elégedettségi
vizsgálata

Személyi
juttatás

nként váIIalt feladatok Összesen

'Ý,ŕl

20|7 ' évi kłiltségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cĺm
kiadási elóiránvzata '

MunkaadÓt
teľhel

járulékok és

szociá|is
hozzájárulási

Dologi kiadások

(

Mĺikłidési célti
támogatások
államháztar.
táson belíilre

0

0

0

0

Míikłidési cétti
támogatások
á||amháztar-
táson kíviilre

n

0

0

0

2 000

\o

2 00(

2 00(

MÚKoDÉsI
KIADASOK
osszEsEN

'l

c)

0

0

Beru házások

0

0

0

0

0

0

Fel jĺtások

0

0

2 00(

2 00(

FEL}IALMO-
zÁsI KtÁDÁsoK

osszEsEN

2 00(

0

rendel

| 0. mellék|

eFt-b?

Ô

0

0

KtÄDÁsoK
ÖsszEsEN

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000



20t7 . év i kii |tségvetés

projektek ĺ1605 cím bevételi e|őirányzatai

rendelet

1l. melléklet
,eFt-ban

Feladatok megneYezése
Míĺkiidési
bevételek

Működési
cé|ú

támogatások
bevéte|ei

á||amháztart
áson belü|ľő|

MUKoDÉsI
BEvÉTEĹEK
osszEsnľ

Felhalmo-
zási cé|tĺ

támogatások
államháztar-

táson
belĺilről

FELHAL-
MoZÁsI

BEVÉTELEK
OSSZESEN

BEvÉTELEK
OSSZESEN

i Poŕ.iił€iłj.l.i''..] :1i. ĺ*i; i.

(

0 0 0 0 0

IÉR-KOZ.'A'' - ''B.'Főv. Önk.
pá|yázati pe. c 0 0 C t

0 0 {

0 0 -0 0

0 0 0 0 0

nťl



Feladatok megnevezése

KOZ.TER "B'

Személyi juttatás

MunkaadÓt
terhe|ó járulékok

és szociális
hozzájárulási adÓ

llUljtr :' :

Paloťanegyeđben 5 db
társasház
oĺsztivĺtĺ gĺtĺs á'näk
l.o'ho-i;:ĺĺĺ:o. l.l.''l' :.''

EUB III. TER-KCIZl
!'A l' j eliĺ Eóvá.ŕoši'.,:j..

oálvázat łinŕéśż.:;...'.

20|7, évi ktĺ|tségvetés
projektek 11605 cím kiadási elöirányzatai

Dologi kiadások

ktzter letek mee iitása

. kÖzter letek
megrij itásához kapcsolÓdÓ
miiszaki ellenŐrzési és

mi'ivezetési díj

0

M{iktidési céltĺ
támogatások
á|Iamháztar.
táson kívĺilre

0

. ktztęrÜletek
megrij ításához kapcsolÓdÓ
kÖzbeszerzési ktg.

0

n

. kÖzterilletekhez
kapcsolÓdÓ ingatlanok ( 13
éptllet) meg jítása

0

MŰKoDÉsI
KIADÁsoK
osszEsEN

Ir

0

ÔŠ

Y

0

0

Beruházások

0

0

':3:Q00

0

0

0

Fel jítások

0

0

' ''' 'll. ;|] .,..ł 'r:i:..'ĺ li.'l"i :

0

Felhalmozási cél
támogatások

á|lamháztartá-
son kív{ilre

0

I

0

0

0

3 000

0

FELHALMo. zÁsr
rlł'o,(sox
osszEsEN

350

0

il

0

0

0

0

0

KlADÁsoK
ÖsszEsEN

a

0

0

n

0

0

350

0

193 130

0

0

0

0

4 828

0

l

0

'I

t93 130

19 876

301 )

4 828

193 I l

0

48"

19 876

0

3

198 l



Feladatok megnevezése

. kÖzteriiletekhez
kapcsolodÓ ingatlanok ( l3
ép let) meg jításának
terVezése

Személyi juttatás

- ,' Mi btiszkie BrÓdy
Sándor utcaikat'' program

. '' Megélt tÖrténelem ''

0rogram

MunkaadÓt
teľhelŐ járulékok

és szociá|is
hozzájárulási adÓ

- Civil rendezvények
- kommunikáciÓ

EUB III. TER.KOZ
''A'' je|ii Fóváł.ośi.:'. 

.

pá|yázat łinľésŹi':. :'' ; 
.

łid<za<pn ,' : ,

Orczy Negyed
nľniokŕ

Dologi kiadá'sok

projektek

nn rAś7

2017, évi kłiltségvetés
11605 cím kiadási e|óirányzatai

- képzési, foglalkoaatási
programok ilzemeltetési
kÖltségei

MíikÖdési cél
támogatások
á||amháztar.
táson kJvii|ľe

. beruhazás ( KÖvessy)

o.1e1y:Nęgyed. 
.

".'"ial.t' 
iĺtiź"coĺ,

l ľjR_KoZ ''rr.]iill.' 
:

liztviselOtelep"-l i ': r:

B|áthÝ ottĺí uťtäĺ ]' '.

ko't.ŕľl.t: meÉĺjitĺsĺ
és funkciőváltása'l l

F.őváľosi pá.|y:ĺzai,, | 
.

Äĺ.Áo;o'l'i',ł+ ̂ l,dłľ;: 
.

MÚKÖDÉsI
KlADÁ'soK
osszEsEN

0

t 500

I 500

it 500

Š<)
(-.l'-\

Beruházások

0

i: 500

ł.j]l:; :...'.:].!l'i'.Í:'l.. :.j:'

,- .l

B 350

:,i:

0

Fel jítások

0

I 500

. 
',

FelhaImozási célti
támogatások

álIamháztartá.
son kíviilre

1 500

2 s00

0

0

it.500

2 500

..:l.š...J.:: :i.:::li:jí\ťli11:i..'',:,'

. r.."..... ... . r. ! ..

-, ,, I .,,,;-.'' I' .. " li. '. , 1j.:-'. .

.r:r:': I :Il:: l

:r,::rl-,,j. -:ll,: r' : .:
,i1,,,.'l:ii,11:';' I

. I r,ji.t' . tl..L.r I

..,,.1. tr,'

-]

I

: ,i: :,:r, il:::,i:!::!ii:

:::..'lili:500

FELHÄLMo- zÁst
KIADASOK
Összespľ

8 350

897

I l. mell

eFl

0

0

KIADÁsoK
osszEsEN

0

0

2 500

0

218 731

2 500

!ł

t

891

65 000

0

6s 000

0

8r

0

7

0

0

0

5

278 731

I 5r

25r

0

f)

ĺ

0

0

2f7 0ź

21 000

0

I

I

0

65 000

n

0

6s 000

a 5

o) 0r

61 5

21 000 21 0 0



Feladatok megnevezése

Tan svény
młri:ŕ;nľnĺekŕ
- tervek készítése

|'ano.svény . '1.::1.'.:1.. ,

minf ą nĺni a|żí äÄałäaÄä

Szemé|yi juttatás

MunkaadÓt
terhe|Ő járulékok

és szociális
hozzájáľulási adÓ

0

f0|7, évi k |tségvetés

projektek l1605 cíIn kiadási elŐirányzatai

DoIogi kiadá'sok

l:0

0

Mĺik dési célti
támogatások
á||amháztar-
táson kÍYĺiIre

0

0

0

0

IvÍt]KoDÉsl
xrłpÁsox
osszEsEN

13r 850

:,0

0

Ô<]
N\

Beľuházások

tl

0

0

0

0

'0
13 8s0

Fel jĺtások

2 000

FeIhaImozási cé|ti

támogatások
államháztartá.

son kíviilre

2 000

67 000

FELHALMo- zÁsl
KIADASOK
ÖsszEsEN

0

239 131
0

il.
eFt-bq

0

KrADÁsoK
osszEsEN

0

0

2 000

0

2 000

306 73r

20

f0
320 5 I



JöleÍviro!| onkormón]zĺt 20|7. ćľl köIkćgĺctćsI szcn'ck chĺcdć|tclttt ól|ňshd$l



IieIadat megnevezése/
intézmény neve

V !áro|t é|e|mezés kind ! bruttÓ

. Elelmiszer beszenćs ĺAo

. Elclmisfer beszeŹés idlis?akos gyeímekfeI gyeIet

.Pŕivatizá|t háziowosok Íezsik8|tséB hozájÁrulÁsa
Kozma Egészségilgyi KózpontnÁ|

ÍRtcriÁn íelu|i szćp kártya

20l?. ćľI kĺlkćľilćs
kÔ|ké[Ą.Iisi íc'1ck cć|j.||cÉü kĺdó5i ŕl6|ľán)?đtíi

JÓzsefv rosbŔn ćI(j demens személyek ŕćszér
ndĺthordoző



sorszam
I

v1

Iĺ2

Parkolás mesváItás

ONKORMANY Z ATI FE LADATOK

oNxonuÁNYzATI FELADAToK osszEsEN

feladat megnevzése

f017, évi ktiltségvetés

zárolt kiadási elóirányzatok

bruttő elóiránvzat ôsszese

365 541

ł--\

365 547

ctm

trr07-02

tt 602

mestesvzes

bevételęk teljesítéséig

bevételek teljesítéséig

fe|adat besorolása

rendele

l4. mellékle
eF

onként vállalt

cinként vállalt

Ü



ÁLTALÁNos INDoKLÁS

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuĺĺrosi onkormlányzat Képviselő-testĺiletének 20|7. éví
kĺiltségvetéséről szóló rendelet tervezete a Magyarország Alaptĺirvénye, a Magyaroľszág helyi
önkormányzatairőI sző|ő 20|l. évi CLXXXIX. tĺirvény, Magyarország 20|6. ćvi kĺĺzponti
költségvetéséľőI szóló 20|5. évi C törvény, az államhźlztartźstő| sző|ő 2O|1. évi CXCV.
törvény' az á||anlháztartásról szóló tĺjrvény végrehajtásrĺról szőLő 36812011. (XII. 3l.) Korm.
rendelet, továbbá a 4/2013.(I.1 1). Korm. rendelet előírásain alapul.

A rendelettervęzet szerkęzete a jogszabźiyi előírasokat követi. Tarta|mazza a címľendet,
címrend szerint az önkormányzat bevételeit és kiadásait e|óirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá
mindezeket kötelező, ĺinként vállalt feladatok és állami (áI|amigazgatási) feladatok szerinti
bontásban is. Ezen felül a működési és a felhalmozasi bevételek és kiadások előitćnvzatait
méľlegszeľűen is bemutatja.

TartaImazza továbbá az onkorm ányzat felújítási e|őirányzatait célonként, a beruházási
kiadásokat feladatonként' a céIjeltegű támogatásokat' az EtJ-s ťonásbóľ megvalósuló
beruházásokat, a projektek kiadásait és-bevételeit, atorzsvagyon mútödtetésével kapcsolatos
e|oírányzatokat, a gazdasági társasá-gok áItaI végzeÍt feladatok bevételi és kiadási
e|óirányzatait, a költségvetési szervek engedélyezett létszámáÍ., a záto|t eloftányzatokat, a
költségvetés végrehajtásának szabá|yalt, valamint a hatáskörökľe vonatkozőan tarta|maz
ľendelkezéseket.

RÉszlBľBS INDoKoLÁs

t. s (l) A személyi hatáIyra voltatkozó rendelkezések.

1. $ (2) Ertę|mezo rendelkezések.

2. $ Az ĺĺnkormányzat kĺiltségvetési bevételi és kiadasi összegének, a műkĺjdési bevételi,
kiadási, ťlnanszírozási előirányzatainak, a mŕĺkĺidési bevételi ttjbbletének, a felhalmozási
bevételi, kiadási, ťlnanszírozási előirányzatainak, a felhalmozási hiźnyának ĺĺsszegszerű
meghatározása.

3. $ A költségvetés címrendjét' tarta|mazza.

4. $ Az cinkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségveté si részletezése, mellékletek
szerinti bontásban.

5. s - 19. s A 2016. évi költségvetés végrehajtĺísrínak részletes szabályait rögzítik.
Tarta|mazzźtk:

- a felelősségi körĺĺket, a gazdźikodás általános srabál|yait, a szabad kapacitás
hasznosítĺĺsiĺnak feltételeit, a vállalkozási tevékenység keľeteit, a szernélyi juĹl'aĺ'ások
előirényzat felhaszná|ásának szabá|yait, a kĺĺltségvetési szerveknél a jutalmazĺásra
foľdítható keľetösszeget, a kĺiltségvetési maradvĺírry felhasarálásrĺnak szabźt|yait,

- a céljellegiĺ, a zźno|tés a létszrĺm e|óirányzatok felhasználásľa vonatkozó e|őíriásokat'
- a páIyázatokbenyujtásával kapcsolatos előínĺsokat,
- atárgyéventúli ktĺtelezettségvállalás feltételeit,
- a költségvetési szervek tźljékozÍatźsi ktĺtelezettségeit atartozás állonrányról, a bevételi

elóir ány zato k te lj esítésének elmaradásáľó l, a kint| évősé gekő l,
- a tisztségviselők kereteit, azok fe|hasznźiźtsának szabáIyait,
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a cafetéľia-j uttatás összegét,

- aházipérutźrból teljesÍtheto ki|ĺzetések eseteit,

- az ĺĺnkormányzat, a polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, a

kciltségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és

jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatásköľeit, feladatait, a

gazdá|ko dás ánál betartandi szabál yokat.

20. $ (1)-(4) bekezdés: A hitelfelvétel, a váItő, a kötvénykibocsátás, a bankgaĺancia, a
kezességvállalásľa vonatkozó eljárási szabályokat, azokat mértékét és az azo|<kal kapcsolatos
hatásköroket rögzíti.

20. $ (5)-(6) bekezdés: Az átmenetileg szabad pénzeszkazök lekötésének és befektetésének
fe l téte l e it szab áLy ozza

20. $ (7)-(B) bekezdés: A költségvetési szerr,re vonatkozó előírások a hitelfelvétel, a váltó, a
kotvénykibocsátás, a bartkgarancia, a kezességvá||aläs, az átmenetileg szabad pénzeszkoz
l ekötésę tekintetében.

21. s (l) Az onkormányzat ľészére juttatott adományok, közéľdekű kötelęzettségvállalások.
segéJyek felhasználásának szabályai.

21. $ (2) A koltségvetési szeľr,eknekaz aclonrányok elfogadására vonatkozi szabál'yai.

-21. $ (3) A LÉLEK-Programot éľintő támogatások elfogadásánakszabáIyaíttaĺa|ňazza.

21. $ (4)-(6) bekezdés: Az önkorrnányzatnak és a költségvetési szeľveknek a támogatások
fe lhasznál ására vonatkozó kote lezettsé ge it, fel adatait szabźl|y ozza.

22. $ ( l )' (3)-(4) A polgármesterre átruházott hatáskörtĺk, melyek az ęIoírányzat-nródosítási és

eIőĺrányzat átcsoportosítasi, az átnlenetiIeg szabad pénzeszkozok lekötésével kapcsolatosak.

22. s Q) A polgármester kciltségvetési ľendelet módosítására vonatkozó hatásköre és annak
határideje.

23. $ A Yárosgazdálkodás és Pénzügyi Bizottságra átruhćzott hatáskĺjr az tltmenetileg szabad
pérueszkozök lekötésével kapcso latosan.

24. $ A költségvetési szervek vezetőinek a saját hatáskörben végrehajtott e!őirányzat-
módosítási és e|oiráryĺzat átcsoportosítási hataskĺirei. illetve az ezekkel kapcsolatos
táj éko ztatás i kötelezettsé ge.

25.$. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre kĹilső személlyel,
szerv ezettel tö rténő szerző déskĺĺ té s szabál ya it taĺta|mazza.

26. s - 27. $ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére, a belső kontrollrendszer
működtetésére, a költségvetési szervek költségvetési maradvány felhaszná|źlsźlra vonatkozó
előírások.

28. $ A pénz,e|Iátás renc|jének meghatározása az önkoľmányzat, a kciltségvetési szervek, a
gazdasági társaságokĺa vonatkozóan.

29. $ A költségvetési beszámoló elkészítésének módjaľa és a zźrszźlmadás képviselő-testtileti
előterjesĺésével kapcsolatos követelmények meghat tlrozása.

30. $ Egyéb, térítés ellenében nyujtott szolgáltat,ĺsok}}|7. évi díjának meghatźtrozźsa.

31. $ Hatályba léptető és hatrĺlyát vesztő ľendelkezésekęttarta|maz.
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