
A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2015. febľuár 20.

Budapest Főváros VIII. kerůilet Józsefuáľosi onko rmányzat Képvisető-testíiletének

6/2015. (II.20) iinkoľmányzati ľendelete

a 201'5. évi kłiltségvetésről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuárosi onkormtnyzat Képviselő-testiilete aZ
Alaptörvény 3f. cikk (2) bekezdésében meghatźlrozott eľedeti jogalkotói hatáskĺjrében, az
Alaptörvény 32' cilĺk (1) bekezdés f) pontjában meghatáĺozott feladatkörében e|jźrva a
kovetkezőket ľendeli el:

1. A kiiltségvetés bevételeinek és kiadásainak fő łisszege, a hiány és tłibblet
méľtéke

1. s (1) A rendelet hatá|ya a Képviseltĺ-testületre és aĺrnak szerveire (polgĺírmesteľ, a
Képviselő-testület bizottságai, a Polgármesteri Hivatal, a jegyzo), az onkormányzat
költségvetési szerveire és gazdasźĺgi társaságaira teľjed ki.

(2) E rendelet a|ka|mazásźlban:
a) kĺiltségvetési szerv: a Polgáľmesteri Hivata|, az onkormányzat á|tal alapított és

irányított kciltségvetési szerv,
b) kisösszegű szolgáltatás és készletbeszetzés: az a szo\gá|tatás, készletbeszeĺzés,

amelynek értéh,hatźlra 100 e Ft.

2. $ A Képviselő-testiilet az onkormányzatz}Is. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeit
ó/ kĺlltségvetési kiadrísait
c) költségvetési hiĺĺnyát
d) mukodési bevétęleit

ą működési kiadásait

fl mfüĺĺdési hlźnyát
g/ mtĺködési finanszítozási bevételeit
h) műkĺidési flnanszitozási kiadásait

Đ működési ťlnanszítozási bevételi többlet
j) felhalmozási bęvétęleit
k) fe|ha|mozási kiadásait

a felhalmoziĺsihiányát
m) felha|moziís i fi nans zír ozási bevételeit
n) felhalmozĺĺsi finanszíro zasi kiadásait
d fe|haImozási finanszírozísi többletét

17.660.711 e Ft-ban,
19.609.473 e Ft-ban,
1.948.762 e Ft-ban,

14.138.893 e Ft-ban,
15.237.578 e Ft-ban,
1.098.685 e Ft-ban,
6.526.123 e Ft-ban,
5.427.438 e Ft-ban,
1.098.685 e Ft-ban,
3.521.818 e Ft-ban,
4.371.895 e Ft-ban,

850.077 e Ft-ban,
879.952 e Ft-ban,
29.875 e Ft-ban,
850.077 e Ft-ban,



p) írányitő szervi támogatásként folyósított támogatás cisszegét 5.457.313 e Ft-ban,
kerületen beltili duplazódás összegét 160.9i8 e Ft-ban,
q) nettősított bevételi és kiadási előirćnyzaÍát 1,9.448.555 e Ft-ban á||apítjameg.

3. $ A költségvetés címrendjétaz 1. melléklettartalmazza.

f. Az łinkormányzat bevételei ós kiadásai

4. $ (1) A bevételi és kiadási eIőirźlnyzatok megbontását címrend szerint, kozgazdasági jelleg
szerinti tagolásban, kcitelező, önként vállalt, állami (á|Iarnigazgatas) fe|ađatokra a 2.
melléklet tarta|mazza.

(2) Az e|őzó évi költségvetési maradványok előirrínyzatźú. feladatonként a 3. melléklet
tartalmazza.

(3) Az európai uniós fonásból és az azolđtoz rendelt önkoľmányzati fonásból, előző évi
kcĺltségvetési maradványból finanszírozcsIt programok, pľojektek e|oirttnyzatźú a 4. melléklet
tartalmazza.

(4) A működési cél és általános tartalékok, a felhalmozźsi céItatalékok e|ł|fuányzatát
kötelęző és önként vállalt feladatok szeľinti bontiísban' és az előhányzatok átcsoportosításźtra
vo natko zó hatáskörci k et az 5 . me ll ékl et taĺta|mazza.

(5) Az önkormányzat beruhtnási előirányzatait feladatonként, a felújítási e|őfuźnyzatait
célonként, a felhalmozási célú támogatiísok kiadási e|őiźnyzatait címľend szerint, ezen belĹil
kötelező, ĺjnként vállalt, állami (á||amigazgatási) feladatok szęrinti bontásban a 6. melléklet
tartalmazza.

(6) Az ĺinkormányzati totzsvagyon karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadĺísi
előirányzataitkote|ező' ĺjnként vá||a|t, állami (áIlamigazgatási) feladatok szerinti bontásban a
7. melléklet tarta|mazza.

(7) Az uzletí vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási e|őirźnyzatainak
részletezésétkote|ezo és önként vállalt feladatok szerinti bontrísban a 8. mellékletbrta|mazza.

(8) A projektek bevételi és kiadási e|őirźnyzatait kötelező és önként vá||a|t feladatok szeľinti
bontásban a 9 -I I. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési szervek engeđé|yezetĺlétszźlmát, foglalkoztatźsíjogviszonyuk, kötelező,
tinként vá|Ia|t, állami (áIlamigazgaĹási) feladatok szerinti bontásban, és az önkormanyzati
k<ĺzfoglalkoztatáslétszámkeretéta|2.melléklęttarta|mazza.

(10)A k<iltségvetési szervek céljellegű kiadási előirźnyzatait címĺend szerint a 13. melléklet
tartalmazza.

(I1) Az önkoľmanyzat zźto|t kiadási e|oírźnyzatait feladatonként a 14. mel1éI<Iettnta|mazza.

3. A 2015. évi kiiltségvetés végrehajtási szabályai

5. s (1) Az onkormányzat költségvetésének végľehajtásáért a polgármester, a kĺiltségvetési
szerv kĺjltségvetésének végrehajtásáért a szeÍv vezetője, az ollkormźnyzat könywezetésévęl
kapcsolatos feladatok e||źÍasáért a jegyző, a költségvetési szerv ktinywezetésével kapcsolatos
feladatok e|Iátás áéĺt a szeÍv v ezetőj e a felelő s.



(2) Az cinkormányzat és a költségvetési szervek az eIemi kĺĺltségvetésüket az e rendelet
mellékleteiben meghatározott összegekkel kötelesek ĺjsszeállítani, melyet a polglírmesteľ hagy
jővá.

(3) Az <inkormányzat és a koltségvetési szervek a k<iltségvetésfüben jóvahagyott
e|őirźnyzattal e ľendeletben foglalt előírasok Íigyelembevételével önállóan rendelkezrrek.

6. s (t) A koltségvetési szervek, a gazdasági társaságok kĺjtelesek az e|őirt bevételek és a
köItségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére' jogosultak a jóvahagyott
kiadások teljesítésére aZ e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testtileti, vagy
b izott s ág i határ ozatokb an fo gl altak szerint.

(f) A k<iltségvetési szerv az a|apítő okiratában meghatározott kĺizfeladat ellátásáľa és a
szakmai alaptevékenységére használhatj a fel az e rendeletben megállapított iranyító szervi
támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevétęli
e|őiĺányzatokat.

(3) A költségvetési szerv, a gazdasági társaság a költségvetési év kiadási e|őirányzatainak
terhére k<jtelezettséget csak úgy vállalhat,ha annak pénzngyi teljesítése 2015. december 31-
ig, de legkésőbb következő év februáľ 28-ig, a projektek esetén legkésőbb a projekt
megvalósításának napjáig megtörténik. Kotelezettség kizáľő|ag a jóváhagyott e|oirányzat
szabad maradványának teľhére vállalható.

(4) A kiadások a bevételek teljesülési ĺiteméľe figyelemmel teljesíthetők. A kiadási
e|őkányzatok, amennyiben a tewezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A
tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati
támogatás n<jvekedését.

(5) A bevételi e|őirányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételéve| klzźrő|ag azok
túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tewezettő| történő elmaľadása
esetén azokat cs<ikkenteni kell.

(6) A bevételi előfuányzatot a kĺiltségvetés módosítźsźra voĺatkoző hatásköľok
figyelembevéteIével módosítani kell, ha az adott kĺĺltségvetési bevételre vonatkozó
jogszabá|yi előírások év közben vźt|toznak, vagy amennyiben jogszabźiy, vagy az iľányító
szerv további feladatot hatátoz meg.

(7) Az egységes rovatrenđ B1. Működési célú támogatások á||anhźztaľtason belülről, 82.
Felhalmozási célú támogatasok á||aĺnházbrttson belĺilről, 86. Mfüĺjdési célú źńvett
pénzeszkozök és 87. Felhalmozási cé|u átvett pénzeszkozök rovatokon megtervezett bevételi
eloirźnyzatok a költségvetési évben meghatározott céllal ľendelkezésre bocsátott kĺĺltségvetési
bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bęvételi előirrányzatok még nem
teljesĹiltek tu|, azonban az adott cél a kĺiltségvetési év bevételi e|őirźnyzatainak tervezésekor
nem volt figyelembe vehető.

(8) Az ĺjnkormányzat, a kĺĺltségvetési szervek, a gazdasági üĺľsaságok feladatellátasuk,
tevékenységük sonín kĺitelesek a gazdasźryosság, a hatékonyság, az eredményesség és a
szabźĺIyszerűség ktjvetelményeit éľvényesíteni a kcĺltségvetésben jóvahagyott kiadási, ezen
belül a kiemelt előirźnyzatok betaľtasával. A kiemelt e|őirźnyzatok tullépése szabá|ýa|ansági
eljarást von maga után.

(9) A költségvetési szerv áIta| saját hatásk<ĺrében jogszabály aLapjźn végrehajtott
kĺiltségvetési e|óirtnyzat módosítĺísa és átcsopoľtosítasa csak abban az esetben hajtható végre,
ha az, akotelező fe|ađatel|átást, működtetést, valamint az éves fizętési kötelezettségeket nem
veszé|yezteti.



(10) Az önkormányzat, a kĺiltségvetési szervek, a gazđasági társaságok a jóvahagyott

bevételek beérkezésének és kiadások teljesítésének ĺitemezésére havi bontĺĺsban éves
likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet havonta felÍil kell vizsgálni és azokat a
po l gárme st er hagyja j őv á.

7. $ (1) A költségvetési szerv az időlegesen szabad kapacitĺsát úgy hasznosíthatja, hogy az
azzal kapcsolatosan felmerĺ'ilő közvetett és ktlzvetlen költségek megtértilj enek.
(2) 

^ 
Polgármesteri Hivatalnal ellátott állami (áI|amigazgatźtsi) feladatokkal, valamint a

kĺjzterÍilet-feltigyeleti tevékenységgel, keľékbilincseléssel kapcsolatos bevételek a
Polgármesteľi Hivatal bevételét képezik.

(3) A költségvetési szervnek az źiÍala végzett vá|Ia|kozási tevékenységet meg kell
szüntetnie legkésőbb a2015. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejű|eg,ha az e
tevékenységből sztrmaző bevételek nem fedezik aZ adott tevékenységgel összefiiggő
valamennyi közvetlen kiadást, aZ ahhoz hozzárende|hetó közvetett kiadásokat és aZ

amortizáciőt.

(4) A költségvetési szerv a váI|aLkozźsi tevékenységéből szźlrmaző vállalkozási
maradványának a társasági adó általános mértékével megegyező hányađát koteles aZ

önkormányzat 14100309-1023949-01000006 szźlmlltĄttra tźrgyévet koveto év februáľ 28-ig
bef,rzetni.

8. s (1) A költségvetési szervek _ a Józsefuárosi Egészségĺigyi Szolgálat és a Polgármesteri
Hivatal kivételével - az tfa visszaigényléséből befolý bevételeiket nem használhatják fel,
azok a 2015. évi kĺiltségvetési maĺadvány elszámolásźnźi, vagy a képviselő-testĹilet év
közbeni dĺjntésével elvonásra kertilnek.

(f) 
^ 

köitségvetési szervek a jovénagyott kiaĺiási eiokźnyzataik terhére eisocĺiegesen a
jogszabáIyokban meghatározott kötelező illetmények kifizetését követően akozijzemi díjakat,

valamint az e||átottakétkeztetési költségeit, az e|Iátottakjuttatasait egyenlítik ki.

(3) A költségvetési szervek az egységes rovatrend Kll01. Torvény szeľinti illetmények'
munkabérek rovat eľedeti e|oirźnyzatának és annak járulékainak meglakańtźlsa terhére a
polgármester engedélye nélkül:
a) Ĺĺres álláshely, valamint tartós betegállomćny miatti többletfoladatra helyettesítési

đíjat,tu|őrát'
ä) munkaviszony megszĺintetése miatt keletkező munkábólfelmentett időszaLła jźĺó kötelező
illetméný, szabadságmegváltást, végkielégítést,
c) az évkozbęn felmeľülő és az eredeti kĺiltségvetésben nem teľvezett GYES-rő1, GYED-
ľől visszatéro a|kalmazott szabadságánakkivétele miatt a helyettesítő a|ka|mazott illetményét,
d) az évkozben felmerülő és az ercdeti költségvetésben nem tervęzettjubileumi juta|mat, az
a|ka\mazott betegsége idejéľe az őt megi|lető juttatást - betegszabadság, valamint a táppénz-

hozzájárulás -,
e) amlnkaváI|a|ő k<jtelező munkaidején felüli rendkíviili munkavégzésľe elľęndelt túlóľát,

fl az a|apítő okiľat szerinti kĺĺzfeladat e||átásźnak teljesítése érdekében feltétlenül szfüséges'
kizárőIagkĺilsőszemélytészéręmegbízźsidíjat
fizethetnek ki.

(4) A Polgármesteri Hivatal vezetője renđkívtili, cé|hoz kdtött feladatot źi|apíthat meg a

kciztiszťviselő részére (célfe1adat),_ kĹilöncĺsen anyakcinyvezetok, éjszaku ellenőľzés,

projektek végľehajtásą katasztrőfa miatti ügyelet, hátralékbehajtás, egyéb,- melynek
eredményes végrehajtźsáért céljuttatást hatátozhat ffieg, melynek e|ofuźnyzatźú a
Polgármesteľi Hivatal jóváhagyott költségveté se tarta|mazza.



(5) Az ę rendeletben meghatározottakon kíviili normatív jutalom, céljuttatás, kif,lzetéséről a
polgármester đönt, amermyiben a k<jltségvetési szerv bérmegtakarításából a koltségvetési
fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(6) Bérmegtakarításból nem fedezett általános jutalom és céljuttatĺĺs kiťĺzetésérőI a

polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(7) A bérmegtakaľításból nem fedezett és a költségvetési szerv költségvetésében nem

tetvezett, de jogszabály szerinti jubileumi jutalom és a külĺin helyi szabá|yzat a|apján

ťĺzetendő hűségjutalom kifizetésének költségvetési fedezetéről költségvetés módosítással
egyidejűleg az á|ta|tnos tarta|ék terhére a polgármester dönt.

(8) A költségvetési szerveknél kif,lzethető normatív jutalom és céljuttatás éves cisszege nem

lehet tcjbb az egységes rovatrend K1101. Tĺirvény szerinti illetmények, munkabéľek rovat

éves eľedeti e|okźtny zatának 1 5%o-ánáI.

(9) A költségvetési szerv a személyi juttatások e\őirányzatának átmeneti megtakarítása

terhére tartós kotelezettséget nem vállalhat.

9. $ (1) Az cinkormtĺnyzat és a koltségvetési szervek költségvetési maľadványélt- ezen belül a

személyi juttatásokľa fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A szabađ

kciltségvetési maľadvány felosztásaľól és felhaszná|ásárő| a képviselő-testiilet dĺjnt.

(2)Az ĺinkormányzat és a k<iltségvetési szervek a 2014. évi költségvetési maradvźtnyt a

kĺĺltségvetési maradvány jóváhagyása előtt kizárő|ag a 2014. évben vállalt kötelezettségből
áthi.ződő kifizetésekĺe, feladatokľa foľdíthatják. Ettől eltérően a Képviselő-testület külön
dĺjnt.

10.s A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretének módosításaľól kizárőiag a

Képviselő-testülęt đĺint.

1l.$ A költségvetési szervek a céljellegu e|őirányzatokat kizarő|ag a jővźhagyott célra
haszná|hatjfü fel, a céltól eltérő felhasználrĺsľól a Képviselő-testiilet dönt. A költségvetési
szerv köteles a céljellegű e|oirźnyzatokról és azok felhaszná|źsźtrő| számvitelileg olyan
elkülönített nyilvantaĺástvezetni, amely biztosítja az e|szźlmolast és az ellenorzést.

12.$ A zároIt e|óirányzatok a polgármester dĺintéséig nem hasznźihatők fel. A polgármester

dĺjntését megelőzoen a Polgáľmesteri Hivatal gazdasági vezetoje nyilatkozik arľól, hogy a
záto\t e|óhányzatok felhasználása az önkoľmányzat, valamint a költségvetési szeľvek

feladatellátását és ktĺltségvetését nem veszé|yezteti. A polgármester év közben aZ

onkormányzat ktiltségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóvĺĺhagyott kiadási
e|őir źny zatok kĺjzül zźtr o|hat.

13.$ (I) Az önkormányzat nevében a polgiírmesteľ és a ktiltségvetési szerv vezetője

képviselő-testületi dĺintés nélkül csak olyan páIyźzatot nýjthat be, mely az SZMSZ-ben, az

a|apítő okiľatában meghatározott kcjzfeladat és szakmai a|aptevékenység e||źtásra iľanyul,
kĺiltségvetési éven túli taľtós kötelezettségvállalással nem jár, nem igényel önĺészt és nem

utófinanszírozott.

(2) 
^ 

képviselőtestiileti dĺintést nem igénylő páIyázat esetében a költségvetési szervek

vezetőíapolgármesterelőzetes jővźthagyásáva|pźiyávhatnak.

(3) Az(1) bekezdés szerinti pźiyźr;ati támogatás k'lzaróIagapźtlyázati célra fordítható.



14.$ (1) Az önkormtnyzat kiadási e|óitáĺyzatai e|őirányzat-módosítás nélkül csak olyan
esetben léphetők túl, melyeket jogeľős bíľósági ítéletek, ellenőľző szervek határozatai szerinti
kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabtůyban megállapított tźrnogatásra, ellátásra vonatkozó
j o go s ultsá g, v agy p áIy azati támo gatások fe lhas znál ás a eredmé ny ezelt.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármesteľ, valamint a
Koltségvetési Szerv vez,etoje kĺjteles intézkędni a költségvetési e|oirányzat azoma|i
módosításáľa, átcsoporto sítasara.

15.$ Tárgyéven túli ťrzetési kötelezettséget a Képviselő-testĺilet - kivéve a jogszabályon,

bírósági, tilamigazgatási jogerős döntésen alapuló kĺjtelezettségeket - vá||alhat, és csak oly
mértékben, ha az az esedékességkor a közfeladat ellátźsáĺak finanszítozźsát és az ismeľt
kötelezettségek telj esítését az nem veszélyeńetí.

16. s (1) A bevételi előirányzatok teljesítésének elmaľadásáról és annak okairól a

koltségvetési szervek vezetoi, a jegyzó, a gazdasági társaságok vezetoi kötelesek
negyedévenként a Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottságot tźtjékoztatni. A bizottság
sztikség esetén javaslatot tehęt a Képviselő-testületnek a k<lltségvetés csokkentéste, vagy az
e|oir ány zato k ö s s ze gének méľs éklé s ére, vagy tö 11 é s ér e, v agy zár o|ástr a.

(2) A költségvetési szervek vezetői, a jegyzó, a gazdasźĺgi társaságok vezetői kötelesek
negyedévente a 30 napon túli' lejárt esedékességű elismeľt tartozásáI|omány mértékéről,
annak okáról, alakulásáról a Városgazdá|kođźsi és a PérzĹigyi Bizottságot tájékoztatni. A
bizottság szükség esetén a képviselő-testtiletnek javaslatot teszatartozźs rendezésére.

(3) A költségvetési szervek vezetoi, a jegyzó, a gazdasźęi társaságok vezetői kĺjtelesek

félévente a 60 napon túli, |ejárt esedékességtĺ követelésállományról, annak okaról,

alakulásáról a Városgazdálkodasi és a Pénzügyi Bizottságottźtjékońatni. A bizottság szfüség
esetén a képviselő-testĹlletnek javaslatot tesz abehajtás érdekében.

(4) A költségvetés féléves teljesítéséľől a polgármesteľ szeptember 30. napjáigtájékoztatja a

Képvi selő -testületet.

17.$ (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:
polgáľmester 2.000 e Ft,
alpolgármester 800 e Ft/fő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti keret elsősorban a tisztség e|lźnźsához" a dĺintésbozata|
elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazźstĺa, továbbá

önkoľmányzati érdekek figyelembevételével a jogszabźiyi előírások betaftásával szabadon

használható fel.

18.s (1) A költségvetési szervek engeđéIyezett létszźlmán belül fog|aLkoztatottak 2015. évi
cafet&ia - juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő közteľheket:

a) a P o|garmesteri Hivatal munkavállalói esetén f00 e Ftl év l fő,
b) akoza\ka|mazotrakjogállĺĺsrĺról szóló |992. évi X)cflII. törvény hatźtlya alá és a munka

tĺirvénykönyvéró!, sző|ő 20|f. évi. I. törvény hatáIya a|á tartoző költségvetési szerveknél

foglalkoztatottak ęsetén |7 5 ę FtJévlfő.

(2) 
^ 

Józsefuaľosi Egészségiigyi SzoIgá|at á|ta|' foglalkoztatottak 2015. évi caÍetéria-
juttatásźnak éves összegét ajogszabá|yban meghattrrozottkeretek kozott, a kĺiltségvetési szerv

vezetóje tiIapítjameg a saját bevételének teľhére.



19.$ A kiadások készpénzben tĺjľténő teljesítésére a következő esetekben keľĹilhet soľ,
figyelemmel az onkormányzat, a költségvetési szeľvek pérukeze|ési szabźiyzatźlban
meghatttrozott összeghatána, és a készpénzkímé|o fizetési módok előnyben részesítésének
követelményére:

1. egységes rovatrend K31. Készletbeszeľzés ľovaton elszámolandó kisĺjsszegrĺ kiadások,
2. egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. lnfoľmatikai

, eszkĺĺzok bęszeruése' létesítése és a Kó4. Egyéb tźngyi eszközök beszerzése,létesítése
ľovatain elszámolandó kisértéktĺ immateriális javak, tärgyi eszkoz beszerzésére irányuló
kiadások,

3. egységes rovatrend K33' Szolgáltatási kiađások rovaton elszámolandó kisĺisszegtĺ
szo| gá|tatási kiadás ok,

4. az alkalmazottak egységes rovatľend K1101. Töľvény szerinti illetmények munkabérek
rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hó kozi kifizetések és a Kl2.
Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az éintett
munkavállaló kérése a|apján a költségvetési szerv pénzkeze|ési szabá|yzatában erre
felhatalmazott s zemé l y a ki fi zeté st en gedé lyezi.

5. belftjldi, külňldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak, egyéb kifizetések,
6. pá|yázatok végrehajtása során felmeri|ő, źltuta|ással nem teljesíthető kiadások,
7 . reprezentációs kiadások,
8 . az 1lletékbélye g-be szerzés kiadásai,
9. az I'-7. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódőan az egységes rovatrend K351. Mtĺkĺjdési

cé|u elozetesen felszámított általanos foľgalmi adó és a K67 . Beruhrĺzási célú előzetesen
felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

l0. az 1,.-8. pont szerinti kiadásokra az a|ka|mazottaknak elszámolĺísi kötelezettséggel
adott előlegek,

i i. ťlzetési eiőieg,
12. ellátottak pénzbe|ijuttatásai,
13. téľítési díj visszafizetések,
14. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
15. Mt. hatálya a|átaĺozők részére bér kiťĺzetés kérelem a|apjtn.

4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos
szabályok és hatásköľtik

20.$ (i) Az onkormányzat kĺinywizsgálójanak előzetesęn kikért írásos véleményének
ismęretében és a Magyaľország gazdasági stabilitásáľól szóló 20II. év CXCN. tĺirvényben
meghatátozott engedélyezési eljarás szabá|yainak betartása mellett a képviselő-testiilet dĺint _
ktilön jogszabá|yban meghatározottak figyelembe vételével - az önkormźnyzat adósságot
keletkeztető jogügyletének elfogadásĺíról, annak futamidejéľől, visszaťtzetésének és
kamatának, költségénck fcdczctóľől.

(2) 
^ 

Képviselő-testiilet dönt a kozbeszerzési eljáras lefolýaĹĺsát kĺivetőęn - a
Yárosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság javaslata alapjźnahitelezőhiteIintézetro|.

(3) A Képviselő-testiilet ďont az ĺinkormányzatná| bankgaľancia igénybevéte|érő|, kezesség
és garaĺciavállalásról, váltó vagy kötvény kibocsátásaról, azok feltételeiről, cé|jtrő|,
mértékéről és fedezetéről.

(4) A Képviselő-testiĺlet csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy
kötvényt, vehet igénybe baĺkgaranciźtt, vállalhat kezességet, garunciát, amely a
kĺjtelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a kozfe|adat
e||átását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem vęszélyeńeti.



(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközĺĺk a központi koltségvetésből szźlrmazó

hozzájáru|ások és támogatások kivételével - bármely belföldi hitelintézetnél államilag
garantált értékpapír vásárlásra fordíthatók, v agy betétként lekcjthetők.
(6) A nagyobb hozam elérése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszkozok az

önkormányzat péĺueszközének veszé|yeztetése nélkiil a szźlrn\avezető hitelintézetnéI hozam
és tőke gaľant źit értékp apírban i s befektethetők.

(7) A Képviselő-testiilet a lekötés maximális idótartamźt 6 hónapban |latározzameg.

(8) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem

fogadhat el, bankgaľanciát nem vehet igénybe, és kezességet, garancittt' nem vállalhat.

(9) A költségvetési szervek likviditásuk fenntartása mellett a ťĺzetési szĺĺmlájukon lévő
átmenetileg szabad pénzeszkozeiket betétként kizáľó|ag a fizetési szám|źthoz kapcsolódó
a| szám|źn k<ithetik le.

5. Támogatások,adományokszabályai

21.s (1) Az onkoľmtnyzat részétejuttatott adományok, közéľdekű felajánlások, elkülonített
elszámolás mellett kizźrő|ag arÍa a célra használhatók fel, amelyre az adományoző juttatta.

(f) 
^ 

koltségvetési szervek pénzbe|i adományokat, 1.000,0 e Ft feletti természetbeni

adományokat, valamint érték}rďártól fliggetlenül olyan adományokat, amelyek fenntaľtása,

va1y fe\haszntůźlsa költségvetési fonást igényel kizárőLag a képviselő-testület előzetes

engedélyével - a LELEK - Program kivételével - fogadhatnak el.

(3) Jogszabá|yban nem szabá|yozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott

támogatást _kizźrő|agmeghatźrozott célra, elszámolási kötelezettséggel adható.

(Ą Az önkormányzat és a k<iitségvetési szeľvek:
a/ kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg fe|haszná|ttsát és a számađźlsi kötelezettség

teljesítését,
b) a számadási kĺitelezettség elmulasztása esetén kötelesek atárnogatttst felfiiggeszteni.

(5) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszęru feLhasznáIása esetén a
felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében az aďományozó köteles

eljámi.

6 " Atruházott hatáskłiriik

2f. s (1) A polglíľmester dönt:

a) a központi költségvetésből száľmaző támogatások, pótelőirányzatok lebontasáró| és ezzęI

ĺisszefüggő kĺlltségvetés módosításaľól értékhatar nélkül, mely kiterjed a kĺiltségvetési szerv

ťlnanszirozásibevételeire,azönkormányzatťlnanszírozźsikiadásairais,
b) a helyi onkormányzatok általános működéséhez és éĺgazati feladataihoz kapcsolódó

támogatások, központosított költségvetési tĺímogatások igényléséről, lemondásaról érték,hatar

nélküt és az ezzel összefiiggő kciltségvetés módosításaról mely kiterjed a költségvetési szerv

ťĺnaĺszírozásibevételeire,azönkormányzatťlnanszirozásikiadásairais,
c) az ĺĺnkoľmányzat esetében az egyéb működési célú támogaLísok bevételei

áI\anháńartáson beltilrő|, az egyéb felhalmozási célú támogatások áI|aÍnháztartason belülről,
az egyéb mfüödési cétú áwett pénzeszkozok és az egyéb fclhalmozási célú átvett

pénzeszkozok_ az aĺapivényi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek

miatti kĺiltségvetési módosítasról, és a tźnnogatás céljrínak megfelelő kiadási e|őlrźnyzatok
módosításaról, melynek felső hatĺíĺa döntésenként 5.000,0 e Ft,



d) a mrĺkodési általános tartalék e\óirányzatról történo eIoirźnyzat átcsoportosításról egyedi
10.000,0 e Ft összeghatárig, azza| a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított
előirányzata 20.000,0 e Ft összeg alá nem csĺjkkenhet, a módosítás, átcsopoľtosítás érintheti a
ťĺnanszírozási bevételeket, kiadásokat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítasát
ís, azza| a feltétellel, hogy a módosítás a következő éve|<re előzetes k<jtelezettségvállalást nem
jelenthet,
e) az önkormányzat ťlĺaĺszirozási kiadásain belüli e|ófuányzat átcsoportosításľól, ha a
költségvetési szerv saját hatáskĺirben módosítja a jőváhagyott irĺĺnyítószervi támogatrĺsként
fo lyó sított támo gatások e|oir tny zatźń,

fl az t]nkormányzat költségvetésében a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok
közotti átcsoportosításról érték,Jĺlattr nélkül, mely lehet címek kĺjzcĺtti, és a címen belül kiemelt
eloiľényzatok kĺjzötti, és a kiemelt előirányzatoĺ belĺili rovatok közcjtti e|ófuźlnyzat
átcsoportosítás, azzal, hogy a kĺjtelező feladatellátást nem veszélyeztetheti,

8) a h) pontban meghatáľozottak figyeIembe vételével e rendelet 5. mellékletében
meghatározotĺ céltartalékok e|őkáĺyzattlnak a jóváhagyott célnak megfelelő
átcsoportositásárő|, érték'hatźx nélkül, ami kiterjed aZ á||amhźztaĺáson beltĺli és az
á||amháztaľtáson kívüli forľás átadásáva| kapcsolatos e|oirányzat módosításra - aZ alapitvány
forľás átađćsának kivételével - értékhatár nélkül:
h) a d) és f) pontokban foglalt e|óirányzat átcsoportosítás érintheti az á|Iamháztaĺáson
belülre vagy kívülĺe működési vagy felha|mozźĺsi célból átadott eszközök e|őirányzatát is
egyedi 5.000,0 e Ft-ig.

(2) A polgáľmester az (1) bekezdésben meghatározott e|oirányzat módosításokat,
átcsoportosításokat - az ęIső negyedév kivételével _ negyedévenként a negyedévet k<ĺvető

hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves k<iltségvetési beszámoló elkészítésének
hatátidejéig a koltségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testĺilet elé terjeszti, és

ezze| az tlttuházott hatáskĺirben hozott döntésekĺől t<irténő beszĺĺmolási kĺitelezettségnek is
eleget tesz.

(3) A polgármestet aZ ĺinkormányzat átmenetileg szabad péĺueszközeinek befektetéséről,
vagy lekötéséről - a fizetési szám|ájźú vezető hitelintéZeten kívül még további, |ega|źlbb négy
hitelintézet aján|ata alapján - dĺjnt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. $ (5)-(7)

bekezdésében foglalt szabályok betaľtásáva|, Az ajánlatokat a befoktetés éľtéknapjának és

futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekotések jogszerísségét a jegyző és az
átmenetileg szabađ pénzeszkoz lekĺithetősé gét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

(4) A polgármestet azon köznevelési, kĺĺzművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai
feladatellátásra vonatkoző pá|yźuatok esetében, amelyek ĺjnĺészt és előfinanszírozást nem
igényelnek, több éves, vagy tartős kĺjtęlezettségvállalással nem jámak, és a pźiyázat
benýjtásara az önkormttĺyzat,vagy a költségvetési szeľv jogosult, apźt|yázatbenýjtásźiloz
szfüséges fenntartói nyiIatkozat, kapcsolódó együttmfüödési megállapodás aláńrźsára
képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

23. $ A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt az tinkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszkozeinęk befektetéséľő|, vagy lekĺitéséről _ a ťlzetési szźlm|áját vezető hitelintézeten
kívril még további, legalább négy hitelintézett ajźn|ata a|apján - egyedi 500 millió Ft feletti
éľtékben a 20. $ (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betaľtĺĺsávď. Az ajźln|atokat a

befektetés értéknapjának és futamidejének megielölésével kell bekémi. A lekötések
jogszenÍségétajegyzőésazátmenetileg szabađpénzeszkozleköthętőségétagazdaságivezető
jogosult vizsgálni.



24. s(1)Aköltségvetési szervvezetőjea(2)-(3)bekezdésben,a6. $ (9)bekezdésében,a9. $
és a 11. $-ban foglaltak figyelembe vételével saját hatáskörben a36812011. CXII.31.) Korm.
rendel etben me ghatározottak szerint :

a) źńvett pénzeszkozökkel módosíthatj a a jővéhagyott bevételi és kiadási előitányzatokat,
b) afe\adattal nem terhelt szabad kiadási e|oiráĺyzatok között átcsoportosíthat címek között'

a címeken belül kiemelt előirányzatok kozött, a kiemelt előirźnyzaton belül ľovatok között
úgy, hogy az a kötelező ťe|aďatellátást nem veszélyeztetheti.

(2) 
^ 

kĺiltségvetési szerv vezetoje afęIha|mozási kciltségvetési előirányzat csoportbalorrtoző
kiemelt e|őirányzatait és a ťlnanszirozási felhalmozási bevételeken beltil az ítányitőszewi
támogatásként folyósított támogatás ťlzetési sz'źm|án történő jőváirása elóirźnyzatát nem
csökkentheti.

(3) A költségvetési szerv vezetője a miĺkodési költségvetési előiranyzat csoportba l'artoző

kiemelt e|őirźnyzatait átcsoportosíthada a felhalmozási költségvetési e|oirányzat csoportba
taftozó kięmelt e|óirźnyzataira és a ťĺnanszírozźsi műkodési bevételeken belül az
irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|án történő jővákása
előfuáĺyzatźú átcsoportosíthatja a ťtĺanszítozási felhalmozási bęvételeken beltil az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tĺirténő jővźfuása

elóiĺányzatára.

(4) A költségvetési szerv vezetóje köteles 30 napon belül tájékoztatni a polgármestert a saját

hatáskĺiľében végrehajtott előirányzat módosításokĺól és átcsoportosításokról. A kĺlltségvetési
szęry vezetoje źital saját hatásköľében végrehajtott előirányzat módosításokat,

átcsoportosításokat a k<iltségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első
negyedév kivételével _ negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de

legkésőbb az éves kĺiltségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2015. december 31-i
hatál.iy al a kép vi s e iő -te stüi et ei é terj es zti.

7 . Kiiltségvetés végľehajtásának ellenőrzése

25. $ Az önkoľmáĺyzat szqződés a|apjáĺ kcinywizsgáIót alkalmaz, aki a költségvetési
rendelet szabźiyszeruségéľől, kockźvatárő|, mega|apozottságáról, betarthatóságárő|,

elfogadásaĺól véleméný alkot.

26. s A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzatná| és a Polgáľmesteri Hivata|ná| a
jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keľetében kialakított kontrolltevékenység
részeként minden tevékenységľe vonatkozőan a folyamatba épített, e|őzetes, utólagos és

vezetői ellenőrzést, ktil<inĺisen a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, a
célszenĺségĺ, gazdastąossági, hatékonysági és eľedményességi szemponfii mega|apozottsága,

aszabźůyszenĺségi szempontból tcirténő jővahagyása és ellenjegyzése tekintetében.

8. Á pénzellátás rendje

27. s () Az ĺinkormányzat, a k<jltségvetési szervek, a gazđasági táľsaságok kötelesek
valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés mődját, összegét és hatáľidejét úgy rogzíteni,
hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendęlkezésre álljon és az a likviditási/
f e|hasznáIásiĹiternterwelösszhangbanlegyen.

(2) Az ĺinkormányzat és a koltségvetési szervek kötelesek a kiťlzetéseknél a készpénzt
kímélő ťĺzetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtaĺtamú kiegyenlítési
határídőt érvényesíteni. Fizetési hataľidő előtti teljesítésekizárólag indokolt esetben kerülhet
sor.
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(3) A Polgáľmesteľi Hivatal a költségvetési szervek ťlzetési számlájára az önkormányzatl
támogatást a költségvetési szerv vezetőjének előzetes íľásos kérelme a|apján a Budapest
Főváros VIII. kerüleÍ. Jőzsefvźrosi onkormányzat költségvetési szerveinek önkormtnyzati
támogatás utalásáról sző|ő e|járási rendjéről szóló szabtůyzatban foglaltak a|apjźn, vagy
Ki ski nc stárí rends zerb en kiil ön me gál l apo d ás alapj án uta\ a tt.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok fizetési számlájáĺa az önkormtnyzat az önkormányzatí
támogatást az egyiÍtmúkc'dési megállapodásokban, támogatási szeľződésben foglaltak szeľint
utalja.

9. A zárszámadással kapcsolatos táj ékoztatásĺ kiitelezettség

28. s (1) Az önkormanyzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a
magasabb szintii jogszabályi előírásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és
szerkezetben kötelesek elkészíteni.

(2) 
^ 

képviselő-testiiletet tájékoztatni kell szöveges indokolással egytitt a tobb éves
kötelezettségvállalásokĺól, a kozvetett támogatásokĺól, melyet kĺiltségvetés elfogadásakor a
becsült értékben, zár számađáskor a tényle ges cĺ s s ze gben kell kimutatni.

(3) A képviselő-testtiletet tźtjékoztatni kell szöveges indokolással egyĹitt a költségvetési
beszámoló részeként az orkormźnyzat adósságállományátő|, aZ önkormiányzat és a
költségvetési szervek tartozásźnak áI\ományáĺ.ól, a követelések állományárő|, azok eIózó
évhez v iszonyított alakulásaról, a me gtett intézkedésekĺő l.

10. Egyéb jogszabályokban nem szabá|yozott térítés ellenében nyújtott szo|gáltatások
díjának meghatározása

29. $ (1) A JózsefuárosiKźtrtyárő| sző|ő 6412011.(XI.07.) onkormányzati rendelet 4.$ (2)

bekezdése alapjźln a káĺý aďíj térítésének 20 | 5 . évi osszege 7 8 F t+éfa.

(2) 
^józsefvárosi 

teľmészeti kĺirnyezet védelméről sző|ó 28lf014. (VII.Ol.) önkormĺínyzati
rendelet 18. $ (3) bekezdése a|apjźĺn a2015. évben a fapótlási egységár, mint kompenztrciős
intézkedés méľtéke 92.7 I0 Ft.

11. Zárőrende|kezések

30. s (1) Ez a rendelet a20I5. februáľ 20. napján lép hatályba.

(2) Hatá|yát veszti a 20|5. évi átmeneti gazdálkodásról sző|ő 43l20I4. CXII.I2.)
önkormĺínyzati rendelet
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Áĺ,ľ.ą.ĺ-Áľos nľo oxr,Ás

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testületének 20|5. évi
költségvetéséről szőIő rendelet tervezete Az Alaptörvény, a Magyarorszttg helyi
önkormányzatairőL sző|ő 2011. évi Cl.Đoilx. törvény, Magyaroľszag 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. torvény, az áI|anhá^artasról sző|ő 2011. évi
CXCV. t<ĺrvény, az źilanlhźztartasról szóló ttjrvény végrehajtasáról sző|ő 368lf01 1. CXII. 31.)

Korm. rendelet' továbbá a41201'3.(I.11). Koľm. rendelet előírásain alapul.

A rendelettervezet szerkezete a jogszabáIyi előírásokat követi. Tarta|mazza a címľendet,

címľend szerint az önkormźnyzat bevételeit és kiadásait előiľanyzat csopoľtok, kiemelt
e|oirányzatok szerinti bontásban, a ťlnalszitozási bevételeket és kiadásokat, továbbá

mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és állami (źtl|amigazgatási) feladatok szerinti
bontásban is. Ezen felül a mrĺködési és a felhalmozási bevételek és kiadások e|őiráĺyzatait
mérlegszerűen is bemutatj a.

Tartalmazza továbbá az onkormtĺĺyzat felújítási e|őirányzatait célonként, a beruházásí
kiadásokat feladatonként, a céljellegű támogatásokat, az EU-s fonásból megvalósuló

bęruházásokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a tciľzsvagyon működtetésével kapcsolatos

előirányzatokat, a gazdasági társaságok tita| végzett feladatok bevételi és kiadási
e\őirányzatait, a költségvetési szeľvek engedéIyezelt |étszźtmát, a zźroIt e|őíráĺyzatokat, a
költségvetés végrehajtásanak szabźiyait, valamint a hatáskörökre vonatkozóan tarta|maz

rendelkezéseket.

nrszĺ.nľns INDoKoLÁs

1. $ (1) A személyihatźiyravonatkozó rendelkezések.

1. s (2) Értelmező ľendelkezések.

2. $ Az önkormlányzat költségvetési bevételi és kiadási ĺisszegének, a műköđési bevételi,

kiadási, ťlnanszirozĺísi előirányzatainak, a múködési bevételi többletének, a felhalmozási

bevételi, kiadási, flnanszítozási előirányzataiĺak, a felhalmozási hiźnyának tjsszegszetu

meghatátozésa.

3. $ A költségvetési szervekre vonatkozó címľend.

4. $ Az ĺinkoľmányzat bevéte|einek és kiadásainak kĺiltségvetési rész|ętezése, mellékletek
szerinti bontásban.

5. $ - 19. $ A 2015. évi kĺjltségvetés végrehajtásának Ész|etes szabályait ľögzítik.
Tartalmazztil<:

- a felelősségi ktiľĺjket, a gazđźikođás általanos szabźůyait, a szabađ kapacitás

hasznosítasának feltételeit, a válIalkozĺsi tevékenység kereteit, a szemé|yijuttatások
e|őiĺtnyzat felhasználrásźnak szabźlyait, a kĺiltségvetési szerveknél a jutalmazásta

fordítható keľetĺisszeget, a költségvetési maradvány felhasznél|tsźnakszabá|yaít,
- acéljellegrí, azáĺo\tés a létszám e\ófuźnyzatok felhasználásľa vonatkozó előíriĺsokat,

- a páIyźzatok benyujtásával kapcsolatos előírásokat,
- atźrgyéventulikötelezettségvállalás feltételeit,
- a költségvetési szervek tájékońatási kĺitelezettségeit atartozás állomanyľól, a bevételi

e|oir tny zatok telj esíté s ének elmaĺ adástr ő|, a kintlévő s é gekĺő l,
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- a tisztségviselők kereteit, azok fe|hasznćt|ásának szabá|y ait,
- a cafetéľia-juttatás ĺisszegét,
- aházípérutárból teljesíthető kifizetések eseteit,
- aZ ĺinkormányzat, a polgármester, a bizottságok, a Polgáľmesteri Hivatal, a

koltségvetési szeľveinek a kĺiltségvetésben előíľt bevételek beszedésével és
jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatásköreit, feladatait, a

gazdálko das ánáI b ętaftandó szabályokat.

20. s (1)-(4) bekezdés: A hitelfelvéte|, a váltó, a kotvénykibocsátás, a bankgarancia, a

kezességvállalásľa vonatkozó e\jźrźsi szabáLyokat, azokat mértékét és az azo|<kal kapcsolatos
hatáskorĺjk et r o gzíti.
20. $ (5)-(7) bekezďés: Az átmenetileg szabađ pénzeszkozök lekotésének és befektetésének

feltéte l e it szab źiy o zza.
20. $ (8)-(9) bekezdés: A költségvetési szervľe vonatkozó előírások a hitelfelvétel, a vćtltő, a

kĺĺtvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalás, az źimęĺetileg szabad pénzeszkoz
lekötése tekintetében.

21. s (1) Az onkormá,nyzat részérejutĹatott' adományok, k<izérdekrĺ kotelezettségvállalások'
se gélyek f elhasznźt|źlsának szabáLy ai.
21. $ (2) A költségvetési szerveknekazadományok elfogadásáravonatkoző szabályai.
21. s (3) Atámogatás nyújtására vonatkozó előírás'
21. s (4)-(5) bekezdés: Az ĺjnkormźnyzatĺak és a költségvetési szeľveknek a támogatások

f e|hasznáLásáravonatkozőkötelezettségeit,feladataitszabá|yozza.

22. s (1), (3)-(4) A polgármesterre átruházotthatáskörĺik, melyek aze|őirányzat-módosítási és

e!őirá'nyzat átcsoportositási, az átmenetileg szabad pénzeszkozök lekötésével kapcsolatosak.
22. s Q) A polgármester kĺiltségvetési rendelet módosításara vonatkozó hatáskore és arľrak

határideje.

23. $ A Városgazdálkodás és PénzĹigyiBizottságra átruhźzoťt hatáskĺjr az źúmenetileg szabad

p énzeszkozök lekötésével kapcsolatosan.

24. $ A költségvetési szervek vezetőinek a saját hatáskörben végrehajtott e|őirźnyzat-
módosítási és e|őirźnyzat átcsopoľtosítási haüísköreit, illetve az ezekkel kapcsolatos
táj éko ztatási köte l ezettsé ge.

f5. s . 26. $ A költségvetés végĺehajtásának ellenőtzésére, a belső kontrollrendszer
múködtetésére, a költségvetési szervek k<iltségvetési maradvány fę|hasznáLására vonatkozó
előírások.

27. s A pénzellatás rendjének meghatározása az önkormányzat, a költségvetési szervek, a

gazdas ági társ as ágokľ a v onatko ző an.

28. $ A költségvetési beszámoló elkészítésének módjaľa és a zźttszźĺrladás képviselő-testtileti
előterjesztésével kapcsolatos követelmények meghatarozasa.

29. $ Egyéb, térítés ellenében nýjtott szolgáltatások 2015. évi díjĺínak meghatározása.

30. $ Hatályba léptető éshatáIyátvesztő rendelkezéseket tartalmaz.
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ÍeEdelet
!. Delléklet

Jóxefvárosi onkormánrzat 20l5. évi kö|tsécvetésének cĺmrend ĺe

Cím
és a|cÍm

Megneveés
Sreruereti erységhu tłÍ.ozás

męhatározása
Köteląő feladatok

meghatározása
Ônként vátlalt feladatok

megheŕároása

Ál|amigugatási
feladatok

mębatáľoása

I 1l0l Tisĺségviselök és bircttságok Polgámesteri Kabinet
tisaségviselők illennénye,

köItségÍérítése'

képviselók, bizottsági tagok
tiszteletdíja. kôltséBéńtése,

reprcrentáció, cafeteria,

kt'ltségÍérítések, tisaségviseIök
saját keretei, pľomociós

ajmdékok

11102 Nemtközi kaocsolatok Polqámesteri Kabinet neretközi kaocsolatok

11103 PR tevékenységek
Polglámesteń Kabinet
Kommikációs lroda

kiadvmyokkiadása" PR
tevékenységeŁ média fi ryelés,

honlap, orüine köaetítés

u l04 Kitĺintetéset kömeghallgaĺís Po|gáĺmesteri Kabinet

Heýi rende|et alapjrán

kitĺintetésekhez jutalom
(köaisztviselői, pedagógm,

srcciális munka. Semelweis
napi, közendvédelmi kitiintetés),

muukätatói kölcsön

lll05 Tagsági díjak és tlámogauisok
Hmánszolgáltatasi Üryosztĺly,

Hmánkaocsolati lroda

civil szrveretek, alapíványok,
egházĘ eryházi köaisségek,

mgároremé|yek,
spoÍtsren€4tek, eryesiiletck,
neretiségi önkományatok

pá|yáatitámogatása,
Renđörség, Kataszrófavédelĺni

sreryeret nem szociá|is
nÁsrcrultsági tá.ogatása,kivéve

ha önkományati
feladatellát.íséľt kapnak
támogauást' BudaPestí

tnkomĺányzatok Szövetsége

tagságl díj'

ll106 wes
IIIOT Tartalékok

I I 107-01 Mfüödési cél és äta|ános taĺtalék
Péuüryi Ügyosará'ly,

Költségvetési és Pémiiryi
Fe]íiwc|cĺi lrnda

I ll07-02 Felbalmozási céltaĺtalék
Péuüryi Üryosztáy,

Kóltségvetési és Péutĺgri
Felüeveleti lroda

IIlOE Egéb |eladatok ( helyi adót
npaűíso k. n énzmarudvánv. sÍb. I

I l 108-0r He$ és ktizponti adók
Pémügyi Ügyosztáy,

Adóüryi |ĺoda

gépjámÍiadó' ipaÍűresi
adó' telekadó'

idegenforgalmi adó'
éníménvaĺ|ó knmmtlná|i<

ađó, adóbĺĺságok,

t I 108-02 Támogatások
Péviign,iJgostźty

Költségvetési és Péuĺigyi
Felüryeleti lroda

költségvetési sreruek
feliiryeleti sreNi kötelező
[ela<latra adott támogatása,

önkomIányzt központi
költségvetési támogat.ásai

kötelezó feladaha

költségvetési sreNek felügyeleti
srerui onként välalt fe|adatra

adott támogatásą ónkományzt
központi költségvetési

ĺámogatásai önként vállalt
feladatra

I I 108-03 Egyéb feladadok
Polgiímesteľi Kabinet'

Jeryzöi Kabinet
idegenforgmi adó

dífftámogatĺása

I I 108-04 Kö|tségvetési / vállalkozói maradvĺány

Péuüryi Üryosĺĺály
Költségvetési és Péuügyi

Felüryeleti lĺoda'
Számüteli és Pénzügyi Iroda

Költségvetési /
vállalkozási mmdvrĺny

elszáĺnolĺís kötelezó
feladat

Költségvetési / vlállalkońi
mmdvány elvámolĺĺs ónként

vállalt feladat

11200
oktafuisĹ köunííveliídäi, ifitisdý és sport

falntntnk

I l20l okatáshoz, neveléshez kapcsolódó
feladatok

Hmánszol gáltatási Uryosztá|y,
Hmánkapcsolati IroĺIa

óvodai neveléshez
kapcsolódó tevékenységek

ösztöndíj, tmuLnáaf versenyek,

tankerĺilenól áwál|alt költségek

11300 S zo c ió lis felad a Íe I Iót lźs

lt30l SzociIĺLlis feladatok
Po|gámesteri és Jeryzói Kabinet
Hmán szolgáltatási Üryosztäy

Hmánkaocso|ati |roda

családok ámeneti otthoni
elheýezse, 0-3 éves

korosaály átĺneneti
otthoni elhelyerese,
psáchiátriai betegek

nappď ellátása

Jóxefr ĺárosi káĺtyą Iđősüryi
Tilács működtetése'

T^lioPPźůyěnt' EU-s
adományok

t 1302 üres



rendel€l
l. me|lé|ilel

Cím
és alcím Męneveés

Szervezeti erységh ez tArtozás
meghatározása

K6telező feladatok
męhatáľozáse

Ônkérrt vátla|t fe|adaĺok,
meghatározása

ÁlIamigzgatási
f€|edatok

meghaÍározása

I 1303 Szociĺális és Gyemekvédelrni segéýek
Hmánszolgáltatási Üryosaály

Családtámogat.ĺsi Iroda

ľendsreres,
elsősök támogatása utalvány

fomájában, té|i fútési
támogatrás,lalüatasi kíadlásohoz

kapcsolódó hátralékosok
támogaľásą táboroztatási

támogatás, szůlési támogatása

ökkentö.
foglalkoaatáshelyettesítö,

renĺlkívüli élethelyret
létfemtaĺĺási,köaemetés,g

vósvsrertámosatás

| 1304 ues
11400 Vaqonkalési felgdalok
Il40l res

t1402 Kömyezewédelmi feladatok
Varyongazdálkođási és

Üzemeltetési Üryosztáy,
lŕtesítménviizmeltetési IÍoda

nĺivényvéđelem

I 1403 Köztisztasági feladatok
Varyongzdálkodási és

Üremeltetési Üryosĺály,
Létesínĺénvůzmeltetési IÍoda

srelekív hulladékgrůjtés

TL4O4
Közterületi feladatok és térfigyelő-

kmeruendsrer mfüôdtetése

Vagyongzdálkod.ási és

Üremeltetési Üryosztäy,
Lŕtesítsnényĺizemeltetési Iroda

uoĺkomźnyzzt
mlajdonábm áüló

közteriiletek hÄná|atán
vonatkozó szbályok,

díjak' térfiryeló-
kmeroendsrer

mfüödtetése

ĺánmhrázknak köaertilet.
fog|alrási bevételből visszfi retés

I 1405 Kółilágitás
Vagyongazdálkodási és

Üremel1etési Üryoszĺíly,
Létesíĺnénv -mmeltetési Iroda

kmácsonl díszkivilágítás

I 1406 Útkĺár miani l.ĺĺnteĺtes

Jóxefo áĺosi Váĺosĺiemeltetési
Szolgäat kôaemüködésével a

Vagyongzdálkodrási és

Üremeltetési Ügyosaáy
lźtesíÍnényĺiremeltetési lĺoda

káĺérĺtés

tt407
Teleki téri piac mfüödtetése ( sremélyi

jellegü kiad.ásokon feluli)

Varyongazdá|kođási és

Üremehetési Üryoszĺíly,
Létesírnényiiremeltetési Iroda

kistme|ök, őstemelök
számán értékesítési

lehetóség biztosíĺása, piac
mfüödtetési köksége

11500 Vapon és lakdsgazdálko dtźs

I l50l takásvásĺárlási tĺámogatás

Varyongzdĺíükod.ási és

Üremeltetési ÜgyosztrĺLly

Gudálkodĺási lroda

helý lakásvĺísrárlási

tĺámogatás,

I 1502 Varyongzdálkodás
VaryongzdIálkodási és

Üremeltetési Üryosarály,
Gazdálkodrísi lroda

vagyomal kapcsolatos
nyilvantaItások, eljánĺsi

díiak

11600

Ônkolmánlzati ta lajdon ú, vagl
|6 złrlaj do n ú gazd6 úgi tlź6 ústúgok dagl

v é gua va g o n gazd ó l k o d lűs i és
vagon kezelési feladato k

ll60l Tömvagyon karbmtaĺása, fejlesĺése

Kisfa|u Kft és

Varyongazdálkodási Ü gyosaáily,
Létesítrnényiiremeltetési lroda,

Városfeilesaési Iroda

baleset-éIwesrely
elhráĺĺtás,

narykabmtaĺás,
akadálmentesítés.

felúj ítások, pĺáLlyrázatok

1t602
Józsefouosi Kisfalu Kft. által végzett ĺzlet

vagyomal kapcsolatos feladatok

Kisfalu Kft és

Varyongazdálkodási és

Üzmeltetési Üryosztály
Gazdá,lkoďĺsi lroda

varyonbérbeadás,
karbmtaÍtás, éPtiletek

mfüödtetése
varyonértékesítés, felújítások

I 1603 Coľin Sét.ány Prcjek
Polgámesteń Kabinet, REV8

Zrĺ Gazdá|kodási lroda
tdes pĄekt

l r604 Magdolna Neryed Prcjekt
Polgámesteri Kabinet, REV8

ZÍt, Kisfalu Kft, Főépítésá lro<la
teljes prcjek

t 1605 Rehabiliľációk' fejlesáési prcjekek

Polgámesteń Kabinet,
vĺáÍosfejlesztési és Föépítészi
Úryosĺäy Városfej lesaési

Iroda, Létesítnényĺżeme|tetési
Iĺoda' REV8 Zrt' Kisfalu Kft.

teljes prcjek

11700 Egvéb feladatok

I l70l Hitel felvétel' tórlesztések' kmatok
Péuiiryi Ugyosztáy

Számviteli és Péuügyi Iroda
teljes

tt702 Védelĺni felaclatok Jegyzöi Kabinet
katasztrófĺáLk elleni védekeresse|

tissreffiggö fe|adatok

1t703 Föéoítészi feladatok
váÍosfejlesztési és Fóépĺtészi

Üryosztáy
Főépítészi lroda

helyi telepĺilésrenderesi
tervek, kerĺiletfejelsaési

konrepció,
tervtanács

eryéb teruek, koncepciók



ľďdelet
l. melléklet

Cím
és a|cím

Megneveés
Szerueeti egységhcz tartozás

męhatározása
Kötclgő fe|adatok

meghatározása
Ônként vát|a|t feladatok

męhatáľozása

ÁIlamigzgatási
feladatok

meghaŕározása

I 1704 Egésreégügyi felaĺlatok
Hmmsrclgätatási ÜryosaĺáIy

Hmánkaocsolati lroda

fogĺásati el|áLás kivätása'
pńvatizált bááoruosok

helyiség biaosĺtĺsą
heýiség kabmtarĺásą
ryemek egésaégiiry

üryeleti ellátás,

pńvatizát házionosok
ĺezsiköltségeinek átvĺíIla|ásą
hĺázioruosi rendelôk felújítasa

I 1705
TIáĺsmhĺázak felujítási támogaĺísai'

kölcsönei

Varyongzđálkodási és

Ümeltetési Üryoszĺály
Gzdáłkodási Iroda

ľámházak üssz és vissa nem

térítendö felújíĺási ĺámogatásai,
gĺázvez. felújíLĺshoz kölcsön

nvúi tás. pmelpĺoĺIram

r 1706-01
onkományati tulajdonhoz kapcsolódó

felaclatok

' Vagongazdiá|kodásiés
Üzemeltetési Üryosaály,

Gazdrílkodai lrocla
Hmánsrc| gáĺtatasi U g osaily'

Belső Ellátĺás

varyonbiĺosítás
Sremüĺk fénye (Comenius),

hôsrctglá]taŁás (IrFv)

tt706.{2 onkormmyati eryéb feladatok
Polgámesteri Kabinet és Jeryzói

Kabínet

közbesrenési đíjĄ peres

üryek, végrehajtási és

köuététe|i dijak'
bankkóltséc

könywżsgáIat, egyéb sakéĺöi
díjak

I IEOO

Önkondnyzłti tulajdonĺi, vagl
rés zr u laj d o n ú g azds ág i tó n u ó g o k

I l80l
Jóaefuĺárosí Gyemekek Üdültetéséért

KözhmaúNonorofit Kft.

Varyongzdá|kodási és

Üremeltetési Üryosaäy
Gazdá|kodási lroda

kft. mfüödése

I 1802
Báĺka Józsefoláľosi Sánhĺáa és Ku|hľáis

Nonorofit Kft.

varyongazdálkodási és

Üremeltetési Ügyosaäy
Gazdĺíükďási lroda

teljes feladat

I 1803 RÉv8Zrt
Vagyongazđílkodási és

Üremeltetési Üryosĺály
Gazdlálkod.ási lroda

vĺárosľehabilitációs feladatellátás

I 1804
JóHĺr Józsefoárosi Médią Rendeaény és

Galéria Központ Nonprofit Kft.

VaryongazdáLlkodrási és

Üremeltetési Üryosaály
GzĺIálkodrísi Iroda

kft mfüödése

I 1805
Józsefurárosi Ktizősségi Házk Nonprofiĺ

Kft.

Varyongzdĺálkodasi és

Üameltetési Üryosaály
GazdáLlkodási Iroda

Galéńa. köművelödési
tevékenység,

köďoclalkoztatás

valmeml prályrázattal vá|lalt
feladat' helý kitÍintetések

átadásának ĺendeaénye,
Jóäefonfuosi Újság, PR"

tevékenység, ĺiđĺi|tetés, nyáľi
sabadidó szolgáItatás

étkeztetéssel, eryéb srcciáIis,
felzárkóaat.ási, közösségi

fe|adatok, szdidő sportfeladatok
Hl3.

KÖLTSEG1,EĺESI szERvEK

I2IOO Eatóslűsź feladalok
12t0l uÍes

12102 Építésígazgatasi feladatok
Hatósági ÜryosztłáLly

Építésüryi lroda

építésigzgatasi
tevékenység,

hatósási feladatok

12103 Igugatási tevékenységek
Hatósági Üryosarĺ'ly

Igzgatási lroda

ipaĺi és kereskedelm
tevékenységgel

kapcsolatos hatósági

felaĺlatok , hatósági
ellenőĺźsek,

ebekkel
kapcsolsatosm

ellátanđó feladatok

12t04 Anvakönwi feladatok
Hatósági ÜryosaráLly

Anvakönwi Iroda

myakönyvi, hatóság

feladatok

12200 Eivatal mííködtetése rmzćí

l2z0t-0t Hivatal működtetése

Jeryzői Kabinet
Belsö Elláttási Iroda, Üsŕviteli

Iroda

hivatď můködtetése,

ęĺiüet femtaĺtása
reprerentáció, ĺizleti ajrándék,

temésretbeni juttatások

lf20r-02 Hivatal infomatikai feladatai
Jeg5zöi Kabinet

Belsó Ellátási lroda

hivatal mfü łidtetésével
kapcsolatos infomatikai

feladatok



rendelet
l. mellék|et

Cĺm
és a|cím

Męneveés
Srenczeti eglséghu.artozás

meghaŕározása
Kötelező fcladetok

megha.ároásá
Önként vá||alt fetadatok

meghatározása

Á|lamigzgatási
fe|adaúok

meghetáľozása

1220t-03 Hivatal eryéb feladatai Jeryzői Kabinet

peres üryek, bankköltség,
közbesrezési díjak,
végrehajĺási díjak'

fog|alkozłsegésxégiigy'
kôďog|alkoĺatás,

válmztás

tffi ácsadói, szakéÍtöi díjak

tffol-04 Neretiségi Ônkomán}%tok mfü ödtetése
Jegyzői Kabínet

Belső ElláŁási lroda

neretiségi
önkományutok

mfü ödtctés feltételeinek
biĺosítása

t2202
Hivatali alkalĺnmttak foglalkoztaĺisával

iissrefrggő kiadások
Jeglzői Kabinet

Sremélyĺiryi Iroda

Hivatal
fogla|koztatottainak béľe,

juttatásaik

cafeteria, hűség|utalom' szkmai
toväbbép#s, konferencia,

szkértői' taácsadói, eryéb
hilsö megbízłsi díjak

t?203 KözterÍilet.felüryelet
Köaeľiilet-felüryeleti

Üryoszĺíly, Sremélyuryi lĺoda'
Belsö E|látłásí Iĺoĺla

felüryeleti feladatot
<erékbilincselés, roncsautć

e|szállítás
cafateria, hůségiutalom

30100
Jóreefvárosi Parkolás.ürem€l.eÍési

30101 iiÍes
30102 iEes
30103 iiÍes
30r04 Ües

3010s Płkolĺási fela<latok pakolĺási feladaĺ
cafeteńa' hůségiutalom'

alkalmmttaka
felelósséqbiáosítás.

40100
Józsefvárosi Smciá|is Szolgáltató és

GveľmeLió|éŕi l(ňznonŕ

40101 LELEKHÁZ. LELEK PRoGRÁM telies feladat

40t02 Családseýtés és Kłĺzponti irĺinýt.is

családsęítés,
adósságkezelési

tmácsadás, népkonyhą
péińgyi- gazÁBáBi

feladatok

cafeteria, hĺiségi utalom, inteuív
csaláđmegtaĺtó szolgĺáltatás,

TÁMoP pályáat

40103 Gyemekjóléti Központ
5yemekjóléti
smlgráltatłások,

gyemekjóléti ktizpont"

cafeteria, hűségjutalom,

Iaízislakások mfü ödtetése

40104 Házi segítségnyujtás
mciális étkeaetés,
hráai segítségnyújľás

cďeteńa, hůségjutalom, héĺégi
mciálís étkeaetés, fodĺász,

pedikiiĺ' ryógymasszőr,

40t05 Nappali Elláĺís

szociális
étkeĺetés,iđőskoruak,

sznvedélybetegek'
foryatékos sremélyek,
psziohiániai betcgek

naooa|i e|látása

cafeteria, hűségiutalom, héwégi
szociális étkeĺetés, fodľász,

peĺlikĺir, ryógymasször'
gyóglnoma

40106 Idösek Áľnenetí otthona l Gondozőhäz
idósek átĺneneti

elhelyezése,

cafeterią hůsédutalom,
je|zôrendszeres házi

segíségnyujtás, fodĺász,
pedikűrös, gyóg]'masszőr,

wósvtomász.

40107 Je|zörendsreres háá sesĺtsémuiitás telies feladat

40108 Gyemekek Atmeneti Otthona
gyemekek átsneneti

otthont nyújtó ellátás
cafeterią hüségiutalom

40r0(l02 Erymĺtett Bö|csődék
kisryemekek

napközbeni ellátása

cafeteńą hüségiutalom, Biztos
Kezdet progrm, időszakos

ryemekfelügyelet, otthoni

ryemekgonodzĺs'héwégi
iźttszőhíz

s0r00 Egésxegüryi Sm|gálat
aIapellátás,

sakenđelés

cafeteria' hűségiutalom,

önkományzti foglalkoáseii,
hááowosok rezsiköltség

72100
Jóxefváľosi Intgményműködtető

Kň7nnnt

72t01 Kö4ont
intéaénymfüödtetés,
gzĺlasági fe|adatok,

köaonti besrezések
cafeteria, hűségiutalom,



Í€nde|ćt

l. mellék|et

Cím
ćs alcĺm

Megnevués
Srerueeti eglsęh g taÍ.ozás

meghatáľozása
Köte|eő fe|adatok

meghatározása
lnként vá||alt feladatok

meghatároása

Áilamigzgatási
feladatok

męhatározása

72102
Nevelési Intéaények és bölcsőde

műktidtetése

óvodď épületek
femtaĺtása, óvodáŁ

salĺnai és fiukcionális
feladatok működtetése,

finkcionális älrásheýek,
intéméný étkeĺetés

cafeteria, hűségiutalom,

72103 oktatĺsi intémények mfüödtetése

iskolaépületek femtaĺása,
fiukcionális álláshelyet
fiľkcionáIis feladatok

mfüöđtetés, inténényi
étkeztetés

cafeterią hűségiutalom, oktatási

felaĺ|atok költsései

7f100-04 TÁTIKA Nepkôzi oĺhonos Tvoda
óvodai nevelés, saknai

älásheýk

cafeterią hűségjutalom, okatási
feladatok kó|tségei, állmilag

rem fi nmsározott állásehelyeke
esö valmemvi költsés

72100-05 Gyerek. Viľág Napközi Otthonos óvoda
óvodai nevelés, szlmai

átlĺásheýk

mfeteria, hüségiuta|om, oktaĺĺsi
feladatok költségei, ráLllmilag

rem finmározott á|lásehelyeke
esö valamemyi költsés

72100-06 Kincskereő Napk6zi Otthonos Tvoda
óvodai nevelés,

szlcnai állĺísheýk

cafetería, hűségiutalom, oktatrási

feladatok költségei' álmilag
rem finmsároatt állásehelyeke

eső valmemyi kóltség

72100-07 Naprafoľgó Napkôzi otthonos lvoda óvodai nevelés,

sakmai rállĺáshelyek

cafeteria, hűségjutalom, okatási
fe|adatok költségei, állmitag

rem finmszíromtt állásehelyeke
eső valmemyi költség

72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Ovoda
óvodai nevelés,

szlĺnai ál|áshe|yek

cafeterią hűségjutalom, okatásí
feladatok költségei, állmilag

rem finansáľomtt állásehclyeke
esö valmemü kóltsés

7210(l09 Napsugár Napközi otÍhonos ovod8
óvodai nevelés'

szknai áláshelyek

cafeteńa, hűség|utalom, oktatási
feladatok költségei, állmilag

lem finmszírozott á|lIásehelyekĺe

esö valmmvi költsés

7ft00-t0 SzŁszomzép Napközi oĺhonos Ôvoda
óvodai nevelés,

szkmai rá'llĺáshelyek

cafeterią hűség|utalom, oktatási
feladatok költségei, állmílag

nem finmsziroatt ál|ásehelyeke
esó valmemvi költséc

7f100-ll Sziváwány Napközi otthonos ovoda
óvodai nevelés,

szlonai ráülásheýek

cďeterią hűségjutalom, okatásí
feladatok költségei, áIlmilag

nem finmsározott älásehelyekĺ
eső valamemYi költsés

72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos lvoda
óvodai nęvelés,

szknđ á|lIíshelyek

cďeterią hűségiutalom, oktatási
feladatok köItségei, álmi|ag

nem finmszírorctt állásehelyekĺ
esó valmemyi költséq

72100-13 Kovoľú Nĺpközi ofthonos Övoda
óvodđ nevelés,

sakmai äláshelyek

cafeteria' hűségjutalom, oktatási
feladatok költségei, rállmilag

nem finmsározott álásehelyekt
eső valmemü költség

72t00-t4 Msepa|ota Napközi Oĺhonos Tvoda
óvodai nevelés,

szalanai äláshelyek

mfeteria, hűségiutalom, okatási
feladatok költségei, álmilag

lem finmsároatt állásehelyeke
eső valamemü költség

72t00-ts Pitypang Napközi Otthonos Tvoda
óvodai nevelés,

szalmai áLlláshelyek

cafeteria, hűsé$utalom, okatási
feladatok költségei, älmilag

nem finmszírorctt ál|áshelyeke
esö valmemyi kł'ltség

72t00-t6 Katica Bö|csőde és

Napközi otthonos lvoda

óvodai nevelés' sakmai
ĺállĺáshelyek, bölcsődei

teljeskörű el|átás,

bölcsödei frukcionrá'lis

fcladatok. äláshelvek

cafeteria, hűségiutalom, oktatási
feladatok költségei' á|lmilag

nem finmszírorctt áláshelyeke
eső valmemý költség

E0t00 Ióaefváľosi VáľosiizemeItetési Szolgá|ĺt

80101 Isusatć'sás' telies feladat cafeteńa. hůséAiutalom'

80102 u9s

80103
TelepülésüremeltetéVSzaloai Kö4ont/

Telephely
köztisztaság, út-pďk kľbmtaĺá

heýiköatak,
pakotközterek kealése,
ĺizemeltetése. feilesĺése.

oafetorią hűsógiutalom,
közterĺiletí sremétszállítás.

keriilet gonđokok megbízási díja

80104 Ües



řende|ct

ĺ. ulel|ćldct

Cĺm
és a|cím

Megnevezés
Sreľveeti e$lséghg tartozás

megha.ározása
Kötelgő feIadatok

meghatározása
Önként vá||alt feladatok

meghatározása

ÁlIamigzgatási
feladatok

megbatározása

8010s Telekí Téri Piac

kistemelök. östemelök
sz'ámáÍa értékesítési

lehetóség biaosĺtasa, piac

mfüödtetési kö|tségén

belu| a foglalkoĺatottakkal
össrefr ggő tevékenységet

költsések

cafetaią húségiutalom'

80106 wes
80107 Íifes

80108 Ken]|etóKéoi fe|ádátÔk telies feladat

80109 iÍes
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)bb6l:Helyi önkományábk álblán6 műkddBćhcz 6 ága|i

;||.-i ł;ń^ô.iác^L

!bM|.e|vônáok ä ľ
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ŕŕ|n 
^Ńď 

#,í?eą7kő2

bőt: felhalmozĺsi cé|ú vissatéÍitendö ľámosatások' kölcsónök
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M|Í|i dl

SSZESEN 9a 5ď 633 93 461 4l l@f
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ilNÁNsuiR07Äst MĺjKÔDF^sr BEVETEI,EK
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