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Budapest J őzsęfu áro si onkorm źlny zat
Képvi sel ő -te stĹilete számár a

Tiszte|t Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az ái|amhétztartésrőlr sző|ő fOIl. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. $-a szerint:

,,87. s A vagyonróI és a kĺjltségvetés végľehajtásáról
a) a szttmvite|i jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
b) az éves költségvetési beszámolók alapjan évente, az e|fogadott költségvetéssel összehasonlítható

módon, az év.irtolśó napján érvényes szeĺvezéti, besorolási rendnek'megfelelő zárő számadásf 
.(a

tovább iakban : ztlr számadás) kell készíteni.''

Az Aht.91. $ (l) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó
zárszámadási rendelet tervezetét a jegyzőkésziti elő és a polgáľmester terjeszti a képviselő-testtilet elé
úgy, hogy az a képviselő-testĹilet elé terjesĺését kovető haľminc napon belül, de legkésőbb a
koltségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet
tervezetével együtt a képviselő-testtilet részére tájékoztatźsul be kell nýjtani a kincstár 68/A. $
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontja: f0| 6. május 05. . sz. napirend

Tárgy: A Jőzsefvärosi onkoľmányzat 2015. évi koltségvetésének végrehajtásárő| szóló beszamolója
és a zär számadási rendel et-terv ezete

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat és a ľendelet elfogadásához minősített
szav azattobb s é s szüks é se s
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Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi tr
Embeľi Erőfoľrás Bizottság vé|eményezi x

Határ ozati javaslat a bizottság szźĺmźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság és az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü letnek az e|őteri esztés me stársy a|ás át.
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Szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan
elkészített j elentését.

A zátszámadási rendelet-teruezet e|őterjesztésekoľ - figyelemme| az Aht.91. $ (2) bekęzdésében
foglaltakra - a Képviselo-testület részére tájékoztatálsul a ktĺvetkező méľlegeket és kimutatásokat
kell - szöveges indoklássa] egyiitt - bemutatni:

a) az tnkormányzat költségvetési mérlegét kozgazdasági tagolásban, e|őirányzat
felhasználási tervét (e|őirányzat felhasználási terven a pénzeszközok változásźtnak
bemutatását kell érteni),

b) atobbéves kihatássaljáró dĺjntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - igy különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket -

tarta|maző k im utatást,
d) az onkoľmányzat adósságának á||omźnyát |ejárat, a Magyarország stabilitásáról szóló

f017. évi CXCIV. torvény (Stabilitási töľvény) 3. $-a szerinti adósságot keletkeztető
ügyletek, bel- és ktilföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

e) a vagyonkimutatást,

Đ az onkormányzat tulajdonában źú|ő gazdtikodó szervezetek működésébő| származő
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A beszámo|ő a pénzugyi - varyoni he|yzetet, a koltségvetésben meghatttrozott bevételi és kiadási
e|őir ány zatok telj esítését ttikrözi'

Tájékoztatom a Képviselő-testĹiletet' hory a Magyar Államkincstár Budapesti és Pęst Megyei
Igazgatősága felé a törvény szerinti adatszolgáltatasi kötelezettséget az onkormányzat te|jesitette, és

az e|őterjesztés a központi adatszo|gáltatásra és a számviteli nyilvántartásokľa épül.

A fenti beszámolási kötelezettség teljesítéseként, va|amint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370lf0|1. (XII.31.) Korm. rendelet a9. $ (3/a)

bekezdésében foglalt, a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, és az onkormtnyzat
felügyelete a|á tartoző kĺiltségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves

összefoglaló ellenőrzési jelentést, azok jőváhagyása érdekében terjesztem a Képviselő-testtilet elé,

melyek az elóterjesztés mellékletét képezik az a|ábbiak szerint:
. az előterjesztés 1. számű melléklete az onkormányzat f0I5' évi költségvetésének

végrehajtásáról szóló szöveges beszámolója,
. az előterjesztés f. szám,ű melléklete az Önkormányzatbehajthatat|an követeléseink hitelezési

veszteségkénti leírása,
. aZ előterjesztés 3. számű melléklete az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés,
. aZ előterjesztés 4. szźtmű melléklete a konywizsgálói vélemény.

II. A beteľjesztés indoka

Az e|őzóekben ismertetett jogszabályi előírások a|apján az elmúIt évi költségvetésľől szóló beszámoló
elfogadása, valamint azárszámadási rende|et megalkotása a Képviselő-testíilet hatáskĺjľébe tartozik.

Iu. Á' döntés céljao pénzĺigyi hatása

A döntéssel az onkormányzat e|egettesz azÁht-ban foglalt rendeletalkotási kotelezettségének.

Az eloterjesztés a-f0l5' évi pénzügyi - vagyoni helyzetet, a költségvetésben meghatározotĹbevételi és.

kiadási e|óirźtnyzatok teljesítését mutaja be, pénzugyi fedezetet nem igényel.

Az éves gazdálkodás során az önkormányzatnak nem volt likviditási problémája, nem kellett
likviditási hitelt igénybe venni, a bevételi többletek (helyi adó)' valamint a költségvetés teljesítéséhez
igazodő évkozi módosítások biztosították a folyamatos ťlnanszíľozást. Az önkormányzat és az źita|a

fónntartott költségvetési szervek működőképessége zökkenőmentes volt. Osszességében
megállapítható, hory az onkormányzat201'5-ben stabilan, biztonságosan műkodött.
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IV. Jogszabályi köľnyezet

A zárszźtmadásľa vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a, Aht., az á||amháztartásról szóló torvény
végľehajtásáról szóIó 36812011. (XII.3l.) Korm. rendelet, aszámvite|rol szóló 2000. évi C. törvény,
valamint az á|lamhźataľtás számviteléľől sző|ő 4lf0|3. (I.l1.) Korm. rendelet tarta|mazza. A rendelet-
tervezet s zintén az e|őterj eszté s me l l ékl et ét kép ezi.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréról és belső ellenőrzéséről szóló 3701201'1. (XII. 31.)

Korm. ľendelet a9.$ (3a) bekezdése szabá|yĺszza az évęs t}sszefoglalÚ ęllęlrt1ľzésijelerrtés elfogadásáľa
vonatkozó rendelkezéseket.

Mindezek a|apján kérem az a|ábbi határozatijavaslat elfogadását és a 2015. évi a zárszámadásról
szóló önkormányzati ľendelet megalkotását, mely a Maryarország he|yi önkormányzatairól szóló
f01|. évi CLxXXx. törvény 42. s 1. pontja alapján a képviselő-testtilet hatásköréből nem ruházható
át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy diint' hogy

1. elfogadja az Önkoľmányzat 2015. évi költségvetésének végľehajtásáról szóló szoveges
beszámolót az e|őterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. május 05.

2. elfogadja az Önkormányzatbehajthatat|an kovetelések hitelezési veszteségként való |eirását
az e|oterjesńés f ' számű melléklete szerint.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. május 05.

3. jóvźlhagyja a 2075. évi összefoglaló
melléklete szerint.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. május 05.

éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés 3. számtl

A dii ntés végľehaj tás át v égző szew ezeti egység : Pénzü gyi tigyosztály

Budapest, 20 16. április 30.

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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előterjesztés 1. számíl melléklet

A 2015. évi kiiltségvetés végľehajtásáról szólri szöveges beszámoló

I. Az o n ko rmźny zat gazdálkod ásának általán os értékelés e
A képvi se lő-te stület az onkormá ny zat f0 1 5 . évi kö ltségvetését :

- irányitő szeľvi Ĺámogatásként folyósított támogatás összegét 5.457 .313 e Ft-ban, kerĺileten
beliili duplazódás összegét i 60.9l8 e Ft-ban,

- nettósított bevételi és kiadási e|őirányzatźú 19.448.555 e Ft-ban
fogadta el.

Az eredeti költségvetés 613.08l e Ft zárolt e|őirányzatot tartalmazott a bevételek bizonýalan
teljesítése miatt, év végére minden zttro|ás feloldásra került. A folyó évi bevételek és a 2014. évi
koltségvetési maradvány a 20 I 5 . évi kiadások at fedezték.
Az éves gazdálkodźs során az onkormányzatnak nem volt likviditási problémája, nem kellett
likviditási hitelt igénybe venni, az e|őirányzatok záro|ása, a bevételek, valamint a költségvetés
teljesítéséhezigazodő évk<jzi módosítások biaosítottĺák a folyamatos finanszírozást. Azonkormányzat
és az á|ta|a fenntartott költségvetési szervek működőképessége zĺikkenőmęntes volt.

Az iinkoľmányzati feladatok 2015. évi változásai:
- az onkormźnyzat több, jelentős nagyságľendíĺ 'EU-os és egyéb fonásból ťlnanszírozott

pźiyźnat megvalósítasát - MNPIII, TAMOP, AROP, KEOP, térfigyelő kamerarendszer
bővítése' Auróra utcai szakendelő felúj ít ása _ fejezte be.

- jogutód nélkül 2015. március 31. nappal megszűnt a Jőzsefvárosi Parkolás-tĺzemeltetési
Szo|gá|at,2015. június 30. nappa| a Jőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szo|gźiat, feladatukat a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. |átja el k<izszolgáltatási szerződés keretében.

- 2015. augusztus 01. napjától a Józsefuárosi lntézménymiĺködtető Központ beolvadással
egyestilt a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal, feladattú egyrészt
(ryermekétkeztetés) a jogutód intézmény, másrészt (intézménymtíködtetés) a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. |átja e| kozszo|gtlltatási szerződés keretében.

- 2015. augusztus 1. napjával egyesítéssel (összeolvadással) torténő átalakítássa| źńszervezésre
kertiltek a kerületi óvodák. Az osszeolvadással 2015. auguszľus 1. napjával alapított új

költségvetési szefiI a 13 óvoda egy székhely óvodaként és 14 tagóvodaként működik tovább
Budapest Fóvárö.s ViII. kertiletJozseteróii onkormányzat Näpľaforgó Egyesített óvoda
elnevezéssel.

- A Kisfalu Kft. átalakult Józsefuárosi Gazdólkodó '

Házak Nonpľoťlt Kft. Józsefuáros Közosségeiért
Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonpľofit
Nonpľofit Zrt.-be.

- költségvetésibevételeit
- költségvetésikiadásait
- koltségvetésihiányát
- működésibevételeit
- műkcjdési kiadásait
- működési hiányát
- műkodési finanszírozásibevételeit
- működési finanszírozásikiadásait
- működési finanszírozási bevételi többlet
- felhalmozásibevételeit
- felhalmozásikiadásait
- felhalmozásihiźlnyát
- felhalmozási ťlnanszírozásibevételeit
- felhalmozási finanszirozásikiadásait
- felhalmozási finanszírozźsitobbletét

17.660.11I e Ft-ban,
19.609.413 e Ft-ban,
L948.76f e Ft-ban,

14.138.893 e Ft-ban,
15.237 .578 e Ft-ban,
1.098.685 e Ft-ban,
6.526.1f3 e Ft-ban,
5.427 .438 e Ft-ban,
1.098.685 e Ft-ban,
3.521.818 e Ft-ban,
4.37Í.895 e Ft-ban'

850.07'7 e Ft-ban,
819.95f e Ft-ban,
29.875 e Ft-ban,

850.077 e Ft-ban,

Kozpont Zrl.-vé, a Jőzsefvźtrosi Közösségi
Nonprofit Zrt.-vé, a JóHíľ Józsefuárosi
Kft. beolvadt a Jőzsefváros Kö'zosséseiért

/Í
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A 2015. évi módosított e|őirányzat kerületi duplázódás nélkü| (intézményfinanszírozás,
költségvetési maradváný teľhelő bef,lzetések, alulfinanszírozás) - az eredeti e\őirányzathoz képest
f2,6oÁ-ka| magasabb, melyet az a|ábbi e|oirányzaÍ. módosítások eredményeztek:

- műkodési bevételek
- közhatalmi bevételek
- műkodési célú támogatások és átvett pénzeszközök
- felhalmozási bevéte|
- felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszkozok
- költségvetésitámogatás
- költségvetésimaradvány
- á||amhttztartźson belüli megelőlegezés

Aze|őirányzat emęlkedésétjelentős mértékben a20|4. évi kĺiltségvetési maradvány okozta.

Bevételek teliesítése
Az eredeti költségvetésben bevételek címén tervezett |9.448.555 e Ft bevételi e|óirányzat23.847.697
e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított e|oirányzathoz képest 98,5%o-ban,f3.48f.304 e Ft-ban
rea|izá|ődtak. A módosított előirányzat73,3oÁ-a kĺjtelező feladat, I,8oÁ-a á||amigazgatatási és f4,9oÁ-a
önként vállalt feladat.
A bevételek - duplázódás (intézményfinanszírozás, koltségvetési maradváný terhelő befizetések,
alulfinanszírozás), költségvetési maradvány nélki.ili _ 18.912.844 e Ft módosított e|oirányzatźna|
szemben 18.541.45f e Ft folý be (98'0%).
A bevételek e|oirányzat-csoportonkénti teljesítését a rendelet-tervezet 4. melléklete tarta|mazza.

Kiadások teliesítése
A kiadások f3.847.697 e Ft összegű módosított e|oirányzatának 74,5%o-a teljesült, I7.764.f43 e Ft
cĺsszegben. A módosított e|őirźtnyzat 67,O%o.a kĺitelező feladat, I,O%o-a á||amigazgatatási és 3f,0%o-a

önként v á||alt fe l ad at.

A kiadások e|őirźnyzat-csoportonkénti teIjesítése a rendelet-Íervezet 4. mellékletében kerül
bemutatásra.

A 2015. évi költségvetés teliesítésének méľleeét a rendelet-tewezet 1. melléklete tarta|mazza.

A mérlegben a bevételek és kiadások e|oirányzata és teljesítése a duplázódás (intézményťlnanszirozás,
költségvetési maradváný terhelő befizetések, alulfinanszírozźs) adataitistarta|mazza.

A koltségvetés teljesítésének mérlegéből megállapítható, hogy a működési bevételek már az eredeti
e|oirányzat szinten is fedezték a működési kiadásokat, a ténylegesen befolý miĺködési bevételek
összege 1,68 milliárd Ft-tal haladta meg a műkodési kiadásokat. A műkodési kiadások 2,8 milliárd
forinttal, a bevételek 0,74 m1||iárd forinttal alacsonyabban teljesültek a módosított előirányzathoz
képest.
A felhalmozási bevételek eredeti e|őirálnyzat szinten a működési bevételi tobblettel egytittesen
nyújtottak fedezetet a felhalmozási kiadásokra, ameIy a teljesítési adatok vonatkozásában is fenn áll. A
felhalmozási kiadások 3,23 milliárd forinttal, a bevételek I,I milliárd forinttal teljesültek
alacsonyabban a módosított előirány zatná|.

Kiiltségvetési maľadvánv
A 2015. évi gazdá'|kodás eredményeként 5.718'06l e Ft targyévi bruttó költségvetési maľadvány
rea|izá|ődott. A szabad maradvány összege osszesen f.I68.366 e Ft, ebből a 2016. évi eľedeti
költségvetésbentervezésre került l.40l.050,0 e Ft. A feladattal terhęlt és a szabad pénzmaradvźny
felhasználását af0l.6. évi költsésvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása tarta|mazza.

0,6yo
n ąo/^

l,5Yo
|,7oÁ
0,9oÁ
l,9yo

15,4yo
0,3Yo

Osszevont (konszolidált) beszámoló
A rendelet-tervezet 2. melléklete tarta|mazza az Önkormányzat 20|5, évi összevont (konszolidált)
beszámolój át, melynek részei :

- konszolidáltköltségvetésikiadások'
- konszolidáltköltségvetésibevételek,
- konszolidált finanszírozásikiadások,
- konszolidáltťlnanszírozźsibevételek.

c/-Í,/
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- konszolidált mérleg,
- konszolidálteredménvkimutatás.

A konszolidálás során, kerületi szinten kiszűrésre keľül a bevételekből, a kiadásokból és az

eľedménybő| azirányitő szervi támogatás' melynek összege 4.869.439 eFt.

A költségvetési szervek számvitelében 2014-tő| el kell készíteni az eredmény kimutatást is. Keriileti
szinten az tnkormányzat gazdálkodásának eredménye, vagyis a mérleg szerinti eredmény I'354.,|49 e

Ft a megszünt intézményekkel egytitt, a konszolidált mérleg nem taľtalmazza a megszünt költségvetési

szeľvek adatait, ezért a mérlegszerinti eredmény |.376.693 e Ft-tal szerepel a kerĺileti összevont

mérlegben.

Az Önkormányzatnak20l5. december 31' napján nem volt adóssága.

2}75-ban az onkormánYzat sem a működési, sem a felhalmozási kiadások ťlnanszirozására nem vett

igénybe hitelt.
A Magyarország gazdasági stabillitásźrő| sző|ó f011. évi CXCIV. törvény 10. $ (3) bekezdésében

foglalt eladósodási korlát alaku|ása a rendelet-tervezet 3le' mellékletében kerül bemutatásra. Az
Önkormányzat adősságot keletkeztető üryletébő| származő tárgyévi cisszes ťlzetési kötelezettsége

3,6%o-aazOnkormányzat2015. évi saját bevételeinek, a hivatkozott jogszabá|yi rendelkezés szerintez
maximum 50,00lo lehet.

Az önkoľmányzati vagvon a|akulása
Az onkormźnyzatvagyonát összesítve a rendelet-tervezet 3. melléklete Íarta|mazza.

A részletes vagyonkimutatás, avagyonleltár terjedelméľe tekintettel a Polgármesteri Hivatal Pénziigyi
IJ gy osztá|y án i smerhető meg.
A Képviselő-testtilet f4|ĺ2014. (XII.04.) számú hatźlrozata értelmében az onkormányzat20|4. évtő|

nem piaci értéken szerepelteti a méľlegben a forgalomképes vagyont.

A rendelet-tervezet 3/a. mellékletében az ídegen tulajdonú ingatlanokon végzetĹ önkormányzati
beruházások aktivált állománya szerepel, ezze| az összeggel a vagyonkataszterben kimutatott vagJon
értéke kevesebb a könywiteli mérlegben kimutatott vagyon éľtékénél.
A mérleg főcisszege 103 .377 .220 e Ft, mely 1, ,7Yo-ka| magasabb a f0I4. évi mérleg főösszegénél. A
konszolidált mérleg nem tartalma7Ża a megsziintetésre keľült intézmények adatait' A nemzeti

vagyonba tartoző befektetett eszközok értéke 1.127 .400 e Ft-tal, azaz |,f%o-kal növekedett af0|4. évi
állományhoz viszonyitva. A befektetett pénzigyi eszközok źi|omźtnya lényegesen nem vźitozott. A
péĺzeszkozök osszege 790.367 e Ft-tal, azaz |1,Z%o-kal emelkeđett 2014. évhez viszonyítva, ą
pénzeszkozök egy része _ 1.800 millió Ft - lękötött betétben van elhelyezve. A rendelet-tervezet3ld.
mellékletetarta|mazzaapénzeszközökvźůtozásánakbemutatását.
A követelések összege ], o/o-kal emeIkedett.
A saját tőke összességében 6If.849 e Ft-tal, 0,6oÁ-ka| emelkedett, melyet a kötelezettségek

csökkenése és a tźtr gyi eszkĺjzok növekedése eredményezett.
A passzív időbeli elhatárolások összege I.612'641 e Ft-tal emelkedett a fejlesztési célra átvett

pénzeszkozökből megvalósult beruhazások aktiválása miatt.

Az onkormźnyzat tulajdonában źi|ő gazdźtlkodó szervezetek működésébő| szźtrmaző kotelezettségek,

a részesedések alakulása a rendelet-tervezet 3/b. mellékletében szerepelnek. Az e|őzó évhez
viszonyítva a részesedések állománya nem vá|tozoÍt. A JóHíľ Józsefuárosi Média, Rendezvény és

Galéria (özpont Nonprofit Kft..beolvadt a Józsefuáros Kĺizĺigségeiéľt Nonprfit Zrt.-be. -.

A felhalmozási előirányzatok teljesítése' a magas felhalmozási tartalékok, és a többletbevételek miatti
átmenetileg szabad pénzeszkozok _ az értékállóság biĺosítása érdekében - lekötött betétként kertiltek
elhelyezésre (a rendelet-tervezet 3/c. melléklet). A lekötött betétek állományának értéke f014' évhez
viszonyítva 400 millió Ft-tal csökkent, meľt a folyószámla kamata magasabb volt, mint a lekötött

bętétek kamata.



Kii lt$.éevetési tám o eatások
Az onkormányzat köItségvetési támogatásának előirányzata nettő 37f.502 e Ft-tal emelkedett,
melyből:

felhalmozási célú tánogatás növekedése: belterületi utak szl|árd útburkolattal torténő ellátása
I.295 e Ft, család és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 2.000 e Ft,

- a működési célú kozpontosított előirányzatok és a helyi önkoľmányzatok kicgószítő
támogatása e|őirányzat növekedésének összege 318.888 e Ft, mely tartalmazza: a szociális
ágazati és kiegészítő pótlékot, bérkompenzációt, Bárka Józsefuárosi Színházi- és Kulturális
Nonprofit Kft. támogatását, a szociális nyári gyerekétkeztetés támogatását,

- a2014. évrő| áthtlződó bérkompenzáció támogatása 5.594 eFt,
- a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak tźtmogatása eredeti

e|őirźnyzat 55.193 eFt-tal emelkedett, a módosított elóirányzatból 3l.038 e Ft nem kerĺilt
felhaszná|ásra'

- a teleptilési onkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
l0.468 e Ft-tal csökkent az évközi lemondások miatt.

Az év folyamán az źů|ami hozzájáru|ások i00,0%-a került leutalásra a finanszírozási szabźůyoknak
megfelelően.

A helyi onkormányzatok 2015. évi általános működéséhez és ágazati fe|adataLhoz kapcsolódó
támogatások, valamint a központosított támogatások elszámolásaként összesen 36.893 e Ft
visszafizetési kötelezettsége keletkezetĹ az onkormányzatnak' Ebből a fO14. évről źúhűződő
költségvetési támogatásokból - belterületi útak szilárd burkolattal való ellátása - |.f50 e Ft-ot kell
visszafizetni a központi költségvetésnek.
A költségvetési támogatások jogcímenkénti alakulását a rendelet-tervezet 1if. mellékleterész|etezi.

A míĺktidési és a fe|halmozási taľtalék e|őirányzatok alakulását a rendelet-tervezet |le.
melléklete tarta|mazza' Az eredeti költségvetésben tervezett 37I.033 e Ft általános míĺködési tartalék
e|őirányzata az év v égére 5 3 . 83 8 e Ft-ra csökkent.

A működési céltartalék eredeti 369.700 e Ft előirányzatttnak 73.7%o-a felhasználásra keri'ilt a
jóváhagyott feladatokľa.

II. Bevételi és kiadási e|őirányzatok teljesítése címľend szerint

1 1 000 cím : Onkoľ mányzati köItségvetés

Bevételek teljesítése

A2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerinti bevételi
e|oir źny zatok telj es íté sét a rende let- terv ezet 4. me l lé k let e r é sz|etezi.
A bevételek - költségvetési maradvány nélktil - a módosított előirányzathoz _ fI.589.903 e Ft -
viszonyítva 98,%o-ra,2|.|53.048 e Ft osszegben teljesiiltek. A módosított e|őfuányzat 68,2Yo-a
kötelező fe|adat,0,9%o-a źi|amigazgatatási és 30,9%o-a önként vállalt feladat.

Míĺkłiđési bevételek
A működési bevételek telj esítését a 1 . szövegkö zi táb|ázat rész|etezi.

1. sz. szłivegkőzi táb|áłzat
Me.: ezeľ Ft

Bevételek megnevezése Módosított ei. Teljesítés Telj. o/o

Kőw etített szolsáltatás o k 26 146 49 784 190,4
KamatbevéteIek

- -.lekötott betét
- elidegenítés miatti kamat

- bankszámla kamat bevétel

6s'000
31 000

49 770
f8 036
ff s18

76,6

90,4

Tulajdonosi bevételek (lakbér, helyiség
bérleti díj, köztizemi díjak, lakásóvadék,
közterĹilet foglalási díj) és szolgáItatások
ellenértéke

f 232 s9s 2 083 485 93,3



Kiszám|ázott általános foľgalmi adó 438 550 560 f34 127,8

Altalános forgalmi adó visszatéľülése 483 833 235 304 48,6

Egyéb mííktidési bevéte|ek 9t 339 128 464 140,6

Osszes múködési bevéte| 3 368 463 3 157 595 93,7

Fenti szövegközi táb|ázat adatai alapjźn:

A kiszámláZott á|ta|ános forgalmi adó bevétel tarta|mazza a telekéltékesítések áfa tarta|mźú is, ezért
keletkęzett túltelj esítés.

Az álta|źnos foľgalmi adóval kapcsolatos pénzmozgások nettó módon kerültek konyvelésre. Az
onkormányzat2015' évben összeségében 818.188 e Ft beťlzetendő és 509.031e Ft visszaigényelhető
áfát szerepe|tetett az adóbevallásaiban. A befizetendő tLfźLbő| a fordított áfa összege 322.973 e Ft,
melybőI 20.893 e Ft volt a levonható áfa.Pénzigyileg nettó módon - visszaigényelhető f35.304 eFt
és befizetendő 310.3f3 e Ft különbözete - 75.079 eFt áfa befizetés teljesült.

A fenti táb|ázatban szeľeplő áfa visszatértilésből f04.370 e Ft a f014. évi adóbevallásokból
rea|izá|ődott.

A parkolási feladatokat az tnkormányzatf0|5. április 01. najától vette át aJőzsefvárosi Parkolás-
tizemeltetési Szolgálattó|. Area|iztńódott bevéte|ek7, %o-kal haladták meg a módosított e|óirányzatot.

A kĺjzterület-hasznćńatĺ díj bevételek.17,DYo-ka| haladták meg a módosított e|őirányzatot.

azvj Teleki téri Piac működéséből 8.918 e Ft többlet bevétel realrizź,Jődott.

A i 1601 tclrzsvagyon karbantartása, fejlesztése címen 5.9f5 e Ft a bevétel kiesés, mert nem mertilt fel
annyikozizemi díj, mint amennyi tervezésre került a Práter u. iskola bérbeadásánál.

A lakóhaz-működtetési bevételek e|őirányzatát és teljesítését a rendelet-tervezet 4/b. melléklete
tartalmazza.

A bevételi e|őirányzatok összességében |00,4oÁ-ra, a kötelező feIadatoké 99,I%o-ra, az ĺjnként vállalt
feladatok e|oirźtnyzata 16I ,O%o-ra telj esült.

A lakások bérbeadásából tervezett bevételek l05,0%o-a, a kozijzemi díjak továbbszám|ázásźtbó|
származő bevételek I03,5%,-area|izá|ődott. A helyiségbérleti díjak módosított eloirányzata94,4%o-ban
és a kapcsolódó közĺizemi díjaké 73,0%o-ban teljesültek. A bérlők részéró| gazdasági nehézségekre
hivatkozva jelentős volt a bérleti díj csökkentéséľe irányuló kéľelem.

2. sz. szöv egkőzi tá.},|.ánat

Adóbevéte|ek alakulása
Me.: ezeľ Ft

Bevételek
megnevezése

Eľedeti e|őirányzat Módosított
e|őiránvzat

Teljesítés Te|j.Á

Epítményadó 2 1s0 000 2 150 000 2 452 947 r14,1

Telekadó 4s 000 4s 000 72 987 r62,2

Idegenforgalmi adó 170 000 170 000 f42 976 r42,9

Ipaľűzési adó 3 90r 269 3 947 008 4 130 0s0 r04,6

Gépjármíĺadó 166 000 166 000 179 088 107,9

Magánszemélyek
kommunális adóia t4 000 14 000 32 049 ff\.9
Pótlékok, bírságok f7 033 f7 033 s2 994 196,0

Osszesen 6 473 302 6 519 041 7 163 091 109,9

Fenti sz<ivegkozi táb|ázat adatai a|apján:

//
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A helyi adóbevételek az eredeti e|őirányzatot 689.789 e Ft-tal, azaz l},7%o-kal haladták meg. Helyi
iparíjzési adóból 2f8.78| e Ft többletbevéte| realizźúődolt. Az idegenforgalmi adő eloirányzat
túlteljesítését a gazdasági fellendülés okozta. A telekadó bevétel novekedést az év kozbeni
adófelderítések eredményezték. Az épitményadó méľtéke f0|5-tő| változott. Az űj adőmélték miatt
óvatosabban kerüIt az e|oirtnyzat tervezésre. f0|5-tő| került bevezetésre a magánszemélyek
kommunális adőja, a tervezésnél nem volt bázis ađat, ezért a magas teljesítés.

Felhalmozási és tőkeielleeű bevételek
A felhalmozási bevételek teljesítésén belül az ingat|anok értékesítését jogcímenként a 3. sz.
szöve gkö zi táb|ázat r é sz|etezi.

3. sz. szłive gkőzi táb|ázat

A fenti szövegközi tźlb|źzat adatai szerint a felhalmozási bevételek módosított e|oirányzata 64,2Yo-ra
teljestilt. Az onkormányzati lakás és helyiség értékesítési bęvételek együttesen 165.346 e Ft-tal
haladják meg a módosított e|őirányzatot. A bevételek nagyobb hźnyada az önkoľmányzati lakások és
helyiségek árverésen töľténő értékesítéseibő| származik.
A Corvin Sétány tertileten lévő telkek cseĘe nem valósult meg, źúhtlződikf0|6-ra.
A Balassa u. 3-5. szám a|atti telek énékésítéSéből tervezett e|oirźnyzat teljesĺ'ilt, csak az ÁFA
működési bevételként kerüIt elszámolásra.
A Trefort u. 3. ingatlan értékésítése 2015-ben megtörtént, a véte|ár második részletének fizetési
határidej e 20 I 6 -ban esedékes.

Mííködési és felhalmozási céIú támogatások és átveff pénzeszközök
A működési és a felha|mozási célú támogatások és átvett pénzeszközök pá|yázat útján kerĺilnek az
Önkormányzathoz elszámolási kötelezettség mellett. A bevételeket a páiyálzatban meghatározott
feladatra kell fordítani.
Azonkormányzathozbefolytátvettpénzeszközök:

o működési célú támogatások á||amhźztartáson belülről:
o műktjdési célú áNetípénzeszközok:
o felhalmozźsi cé|űtámogatások á||amhánartáson belülrő|: 2.024.944 ę Ft
. felhalmozásicé|űátvettpénzeszközök: 45.375 eFt

Az átvett pénzeszközokrész|etezését a rendelet-tervezet 1/c. melléklete tarta|mazza.
A támogatáséľtékĺĺ működési és felhalmozási bevételekben tervezett Európai Uniós pźiyázati
pénzeszközök a feladatok végrehajtásának-ütemében kerü|nek leutalásra.

Felhalmozási és műkiidési céIú támogatási ktilcstinök visszatéľülése

A felhalmozási kölcsĺinök torlesztéséből összesen 5|.f26. e Ft folyt be,69,f%o-kal tobb mint a
mó do s ított e|óir ány zat.
Kĺjlcs<jn faitánként az a|ábbiak szerint alakult a törlesztés:

376.039 eFt
67.4f9 eFt

*fle

Me.: ezer Ft
Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Te|j. "Á

onkoľmányzati lakások értékesítése MAv
teleooel esvütt

372 000 4f1 513 1I3,3

onkormányzati helyiségek étékesítése 142 500 2s8 333 181,3

Lakásforsalmi értékkülö nbozet I 000 270 L',t,0

Corvin Sétány terĺileten lévő telkek cseréje 337 9f4

Balassa 3-5. üres telek éľtékesítése 81 887 64 479 78,',I

Trefort u. 3. értékesítése 325 000 6s 000 f0,0

Osszesen: 1 260 311 809 s9s 64,2



Me.: ezer Ft
Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Teljesítés 7"

Helyi támogatás törlesztés 162

Munkáltatói lakásépítési támogatás
törlesztés

I 500 | 918 I3I,9

Táľsasházak tészére nyújtott
felúj ítási céIú kolcsön törlesztés

28 768 49 086 r10,6

Osszesen 30 268 51226 169,f

Az onkormányzat által nyújtott hosszri lejáratri
al ább i 5 . s z. s zöve gko zi tttb|ázat tarta|mazza.

4. sz. szövegkőzi táb|ázat

felhalmozás i kĺilcsön<jk állománván ak v á|tozását az

5. sz. szłivegkőzi táblázat
Me.: ezeľ Ft

Megnevezés 2014. dec.31. 2015. dec. 31. vá]t. oÁ

He lyi támo g atás á|| omány a 5 3f3 5161 97,0

Munkáltatói lakásépítési támogatás
á||ománya

8 278 6 833 82,5

Társasházak részére nyújtott
felújítási célú kölcsön állománya

68 r7f 129 663 T90,2

Lakás és helyiség elidegenítés 839 805 80f 623 95,6

Osszesen 921,578 944 280 102,5

Kiadások teljesítése

A kiadások 21.589.903 e Ft összegű módosított e|őirányzatának73,8%o-a teljesült |5.933.937 e Ft
cisszegben. A módosított e|oirányzaton belül a kötelező feladatok arźtnya 57,3yo, az önként vźů|a|t
feladatoké 4I,5yo, az á||amigazgatási feladatoké I,2%o.

A f0I5. évi költségvetésľól szóló ĺjnkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerinti kiadási
e|őir źny zatok telj es íté sét a re ndel et- terv ezet 4. me| l ékl et e tartalmazza.

A kiadások alakulása e|őirźlnyzat csoportonként és címenként:

Személyi iuttatások

A rendelet-tervezet 4. mellékletének adatai a|apján a személyi juttatások módosított e|őirányzata
84,7%o-ban, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźĄáru|ási adóé 79,6%o-ban keľtilt
felhasználásra.
A bérmegtakarítás egy része feladattal terhelt, melyet a költségvetési maradvány elszámolása
j o gc ímenké nt tarta|maz

A címrendben szereplő feladatokon azidóarányos teljesítéStől eltérő teljesítések okai:
- A 1l101 címen a tisztségviselők és bizottsági tagok juttatásai és a tisztségviselők kereteinek

felhasználása kertil elszámolásra, a teljesítés 97,4%o, a maľadvány az áthtlződó kifizetések
fedezete.

- A nemzetkozi kapcsolatok címen a kiilťoldi vendégek fogadásával kapcsolatos reprezentációs
kiadások kerĹiltek elszámolásľa.

+10



- A 1 1 104 címen aTuzoltőparancsnokság és a Rendőrség alkalmazottainak rendvédelmi jutalma
2015. decemberben kifizetésľe került, de f016-ban jelenik meg a bérterhelésben, ezért a
maradvány feladattal terhelt.

- A 11201 címen oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatokon a tanévnyító tinnepségen
b i ztosított r epr ezentáció j elen ik me g ki adásként.

- A l1301 cínren keľüIt elszánrolásľa a TAMOP-5.6.1-C-1111-2011 EU-s páĺ|yázat szenrélyi
jellegű kiadásai, a maradvźtny nem került felhasználásra, ezze| az összeggel a támogatás is
csökkent.

- A l l401 címen a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat megszűntetése miatti személyi
juttatások kerĺiltek elszámolásra, a marađvány növeli a szabad köItségvetési maradvány
osszegét.

- A ||604 cím a KMoP-5.|lB-1f-k-20l2-0001 MNPIII. EU-os pá'|yázat e|óirányzatát
tarta|mazza, a maradvány a pályázati támogatásból fel nem használt összeg, mellyel szemben
cs<jkken a leutalt támogatás összege is.

- 11601-03 címen a Jőzsefvárosi VárosÍizemeltetési Szolgálat megszűntetése miatti személyi
juttatások kerültek elszámolásra, a maradvány növeli a szabad költségvetési maľadvány
osszegét.

- A 11605 címen az e|óirányzat a KMoP-4.3.2lNI3-2013-000l Auróra utcai rendelő EU-s
pá|yázat önrészét tarta|mazza, afe|adat megvalósítása 2015-ben befejeződött.

- A 11706-02 címen önkoľmányzati feladathoz kapcsolódó tanácsadó díj került tervezésre, a
maradvány feladattal terhelt.

Doloei kiadások

A dologi kiadások összességében7I,Io/o-rateljesĺiltek, címenként aza|ábbiak szerint:
- A tisztségviselők és bizottsági tagok juttatásai címen a maľadvány kötelezettséggel terhelt.
- A nemzetközi kapcsolatok címen a ki'ilťoldi vendégek fogadásával kapcsolatos kiadások

jelennek meg.
- PR tevékenységek cím e|őirányzatán a maradvány feladattal teľhelt.
- onkormányzati rendelet szerint adható kittíntetésekheztervezett e|őirźnyzatok felhasználásra

kerültek.
- A tagsági díjak e|óirányzaton 90 db Co szén-monoxid érzékelő készülék beszerzése húzódik

źúf0I6. évre.
A helyi és központi adók címen elszámolt kiadás a nettó áfa befizetés (fordított áfa,
befizetendő áfa, visszaigényelhető áfa) összegét tarta|mazza. Az e|óirányzatok bruttó módon
az adott címeken szerpelnek.
A k<iltségvetési maľadvány címen a 2014. évi költségvetési támogatás e|számolásából
sztrmaző befizetési kötlezettségek és a f014' évi maradváný terhelő, intézmények részére
fizetendő alulfi nanszírozások szerepelnek.
oktatáshoz kapcsolódó feladatokon a telj esítés 80,3yio.
A szociális feladatok kivásárlása, szociális szo|gá|tatások címen kötelező feladatként a
pszichiátriai betegek nappali e||źtása, a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona
fe|adate||átása, valamint az utcai szociális munka, mint vásáro|t szo|gá|tatás költsége jelenik
meg. Ezen a címen került elszámolásra a ľÁvĺop-s.6.1-C-1I/1-f0I1 EU-s pá|ytaat, melynek
módosított előirányzata 7,667 ę Ft, felhasznźúás 4.74I e Ft. Továbbá a lőzsefuárosi
Kábítószertigyi Egyeztető Fóľum kiadásaira 10.000 e Ft előirányzat, me|yből kifizetés nem
tĺjľtént.
A szociális és gyermekvédelmi segély címen a postaköltségek kerülnek elszámo|ásra.
A paľkolás-tizemeltetése címen kerüI elszámolásľa a Józsefuáľosi GazdálkodásiKozpontZrt.
á|ta| közszo|gá|tatási szerződés keretében ellátott parkolás Ĺizemeltetési feladatok, valamint a
Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat megszűntetése miatti túhűződő kiadások. A
közszo|gá|tatási szerződésből a 2015. novemberi és decemberi szám|a 20I6-ban került
kifizetésre |20.670 e Ft összegben.
A közteľületi feladatok és térťlgyelő kamera rendszer működtetése címen a fe|haszná|ás
82,0%o-os, a kĺjzteri'ilet foglalás miatti tÍa befizetés nem itt, hanem a 11108-01 címen került

ot-
11



elszámolásra. A CSP keretében visszafizetett kozterĺilet-haszná|ati dij
Utcanéwáblák cseréjéľe 6.ffZ e Ft felhasználás volt.
A kozv1|źryítás címen a karácsonyi díszkivilágítás került tervezésre,

összege 259.29f e Ft.

a maradvány feladattal
terhelt, 20|6Ąan került kifizetésre.
Kátyú kána20|5. évben az 1 .000 e Ft előiľányzatta| szemben l00 e Ft kertilt kifizetésre.
AzUj Teleki téri Piac dologi kiadási elóirányzata74,4Yo-ra teljesült. A feladatot 2015. jrilius
1. napjától a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. kozszo|gćiltatási szerződés keretében
látja el. A2015. novemberi és decemberi szźlm|a kifizetése 9.236 e Ft összegben áthúzódott
20|6. évre.
A vagyongazdálkodás, elidegenítés' Vagyonnyilvántaľtás címen a felhasználás 50,Yo, a
vagyonkataszter karbantaľtására, illetve hatósági díjakra tortént kifizetés.
A torzsvagyon karbantartása, fejlesztése címen elszámolt dologi kiadásokat a rendelet-tervezet
4la. me||éklete részletezi. A módosított e|őirányzat f6'6%o-ta teljesült. Az intézményi
karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díjának kifizetése 2016. évre áthúzódik. A
Trefort u.3. szám alatti ingatlan értékeítésével kapcsolatos elszámolások a teljes véte|ár
kifizetésével 20 1 6-ban történnek meg.
A |akőház műkodtetési kiadásokat a rendelet-tervezet 4ĺb. melléklete tarta|mazza. A
3.II7 .64I e Ft módosított e|őirźtnyzat 66,6%o-a került felhasználásra. A kötelezo feladatokon a
2.8|2.036 e Ft dologi kiadási e|őiľźtnyzatÍal szemben a fe|hasznźłlás 1.92l.851 e Ft. A
közüzemi díjak módosított előirányzatának79,3%o-a lett kifizetve. Ennek egyik oka az,hogy a
szolgáltatók jelentős késéssel szátm|áznak, a másik, hogy az e|őirźnyzat tul lett tervęzve.
Az áfa befizetés tényleges összege nettó módon, a 11108-01 címen került elsámolásra. A
karbantartiási e|őirźtnyzatok maradványa feladattal terhelt, a kifizetések f0|6-re áthúzódnak. A
lakás és helyiségóvadék visszafizetése e|őirányzat nem az éves kiadáshoz szükséges
e|őirányzatot tarÍa|mazza, hanem a f0ĺ4. év előtti számviteli szabályok szerinti összes
beťlzetett, fiiggő bevételként elszámolt óvadékból a vissza nem fizetett összeget. A társasházi
kozos költség e|oirétnyzaton viszonylag jelentős megtakaritás rea|izá|ődott. A Józsefuáľosi
Gazdtĺ|kodási Központ Zrt. díjazásainak előirányzata a tervezettnek megfelelően alakult, a
teljesítménýől Íiiggő dijazźso|aál van némi megtakaľítás.
Az önként vállalt feladatok dologi e|óirźnyzata 50,7%o-a kerĺ'ilt felhasználásra. Nem volt
teljesítés a kapute|efon kiépítésre, telkek kialakításźtr4 a Korányi Sándor 16. épĹilet bontására.
A telek értékesítések elmaradása miatt sem az áfa beťlzetésre' sem a bonyolítási díj
kifizetéséľe nem volt szükség.
Az oktatási nevelési intézmények elhelyezését biĺosító ingatlanok üzemeltetése, fenntartása'
karbantartĺása címen a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ beolvadással töľténő
megsztintetéséből adódó źńhtlződő kiadások és a költségvetési szervek gázenergia
fogyasztásának díjai kerültek elszámolásra.
A település-üzemeltetés, út-park karbantaľtás, növényvédelem, köztisztaság címen a
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat megszüntetése miatti jogutódot terhelő számlák
kerültek kifizetésre. Az összes kiadásból az illegális szemétszá'||ításraf9.648 e Ft-ot f,rzetett ki
azOnkormányzat.
A REV8 Zrt. bonyolításában végzett lakás-rehabi|itźrció és Corvin-Sétány Program
felhalmozási, felújítási és dologi kiadásait a rendelet-tervezet 4/c. mellékletetarta|mazza. A
dologi e|őirányzat 50,|%o-ra teljesült. A tervezett lakáskiűrítések, lakáscserék tĺibbségében
megtöľténtek, a cserelakások felújÍtasának pénztigyi teljesítése f0I6. évre áthúzódik.
A 11604 címen az MNPIII. pľojekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/d. melléklete taľtalmazza. A
projekt 2015. október 3l. napján befejeződött. Az Önkormányzat a pźiyénatban vállalt
kötelezettségeit telj esítette.

T1 Epület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segíto pľogľamok
Az épület felújításához kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő pľogľamok keľetében 49
épületen belüli lakóközösségi és 3 gyermekrendezvény, 5 parkgondozási, növényültetési
akció, 9 bérhtz udvarzöldítése, a felrijítandó épületek bér|ői számára folyamatos tájékoztatźs,
tanácsadás, 5 kurzus hánatás-gazdálkodási és 3 kuľzus közös képviselői tréning, a 3

szomszédsági házfelugye|ó megbízźsa a V'rízishźzakban, a vagyonkezelő szewezet
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munkatársainak kommunikációs, konfliktuskezelési, szociális érzékenyíto és
v agy on gazdál kodás i továbbképzése, 3 l ako sság i ren dezvény kerĺilt me gval ós ításra.

Tf A Keszýrĺgyár Kozos ségi Ház programj ai
A Keszýűgyár Kcizösségi Házban különbözó szabadidős és oktatási programok valósultak
meg, mint például Nyitott ház foglakozás, Kézmtlves szakkör, Felnőtt és egyéb internet
oktatás, Női torna és egyéb sportfoglalkozások, Csálrlpai Rozi által vezetett fesĹoműhely vagy
a Mentor Program. Itt kerü|tek megrendezésre a külonböző gyermek és családi progľamok is.
T3 Btĺnmegelőzési progľamok
A pľogramelemen belül valósultak meg a Szenvedélybetegségeket, brĺnelkĺjvetést, áidozattá
vźiást célző prevenciós elemek és a Bűnmegelőzési stratégia kidolgozása. Sikeresen
folýatódott a korábbi ütemekbęn megismeľt Szomszédsági rendőr progĺam a keľüIeti
rendőrséggel együttműködve. A bűnmegelőzési progľamok keretében megvalósult 76
pľevenciós osztalyfőnöki óra és legalább 136 diák részvételével a Füge mentálhigiénés és
pľevenciós program. A 99-es busz projekt keretében: gyermek színi előadás, buszvezetők
képzése, lakossági rendezvények' szociális munkások a buszokon, 4 kísérleti buszmegálló.
T4 SzociáIis programok
A Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bonyolításában folytak a
különböző Családfejlesaési, Intenziv családmegtartó és Közterĺileti áľtalomcsökkentő
szo|gá|tatások. A programok keretében 2015. április és augusztus között a szenvedélybeteg
utcai megkereso munka keretében 46| ta|á|kozási esemény és 662 szo|gźitatásnYÚJtéLs, f4
krízisben lévő család meghatározott ideig intenzív családmegtartó szo|gá|tatásban részesült, a
családfejlesztő szociá|is munkásokkal tartósan együttműködő 56 család konyhai, műszaki,
bútor, valamint lakásfelújítási motivációs csomagokban részesült, a 3 nyitott és 8 záľt
tehetséggondozó miĺhely tevékenysége során az eredményeket bemutató nyilvános
rendezvényeken 178 fő vettrészt.

T5 Közösségfejlesztés
A közösségfejlesztés keretében a szociális szakemberek működtette FiDo Ifiúsági és
Szabadidő Paľk napi látogatottságatavasztő|őszigát|agosan naponta l00, esetenként200 fó,a
téli dőszakban átlagosan 40 fó.2015. május hónapban aKá|vźtria téľi Információs Pont napi
átlagos kontaktszáma 3| fó, a rendszeres és alkalmi gyerekprogramokat nyujtó jźttszőtéren
pedig 2 1 fő volt, jelentős szórássa| (6-65 között).

Gazdasźęi pľogramok
Gl Képzési pľogľamok
A képzési progľamok keretében a,,festő, mázo|ő,tapétáző,,,,,villanyszerelő'' és,,élelmiszer-,
vegyi áru és gyógynövény eladó'' oKJ-s képzésekre tĺjbb mint 30 fő iratkozoÍtbe, eredményes
vizsgát 16 fő tett. A ,,Webre Nagyi!'' számitőgépes foglalkozasok az alapismeľetekre és a
kapcsolattartásra, az ,,Aktív csoport'' a gyakorlati felhasználói ismeretekľe fókuszált, a
részťvevők száma egytitt összesen 332 fő vo|t. Az iskolai beilleszkedési problémával kĺizdő
gyerekek és az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőttek 10 osztályos
fe|zárkőnató képzésének résztvevői összesen 95 fót teffek ki, koze| 2/3-uk eljutott az
osztá|yoző vizsgákig.

G2 Fo glalko ztatási programok
A foglalkoztatási programok keretében az á||áskeľeső klubokat több mint 500 fő |źtogatta
|ega|ább ery alkalomma|, 49 megváltozott munkaképességiĺ személy speciális tanácsadást,
segítséget is kapott' az á||źsborzék résztvevőinek száma jelentősen meghaladta az 1000 főt. A
diákmunka mentorálás projekt keretében 89 diát fialal egyéni fejlesztési teĺve készült el. A
kozösségi mosodát ňetí relrdszerességgel kb. 5b fő hasÁá|ja, i regisnrétli kliensek száma
meghaladja a 400 fót.
a 1 1 605 címen a kiadásokat a rendelet-tervezet 4/e. mellékl ete tarta|mazza:

o azEIJ Belvárosa Pľojekt II. kiadásaiban nagyobb résrt anÉva Zft. tészére bonyolítási
díj keľiilt elszámolásra.
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o a KMOP-4.3'flA-|3-f0|3-000I azonosító szźLmi] ,'Józsefuárosi Egészségügyi
Szolgálat komplex fejlesztése'' című projekt megvalósítása befejeződött. A
ko l tö zteté s ek kö lts é ge it az intézmény ťlzette.

- A védelmi feladatok e|őirányzat terhére 3f e Ft értékben é|elmiszervásárlás került
elszámolásra.

- A főépítész feladataihoz kapcsolódó eloirányzat 30,5%o-ra teljesült' Az e|óirźnyzat terhére a
tervtanács díjazására, térinfoľmatikai rendszer karbantartására és a JOKESZ felülvizsgálatáľa
töľtént felhasználás.

- A l |]04 címen tervezett e|őirźlnyzat a gyermekorvosi tigyelet e||źńását, valamint a fogászati
ellátás kivásárlását ťlnanszirozza. A felhasznźiźs folyamatos és egyenletes, a maľadváný
kötelezettség terheli.
Itt kerülnek elszámolásra a háziorvosok rezsiköltségeinek áŃá||a|ása miatti kifizetések is. A
tervezett 20.000 e Ft-tal szemben a fe|használás 16.781 e Ft.

- A 11706-01 címen a hőszolgáltatás, a Szemünk Fénye Progľam díja és a biztosítási díjak
kerülnek elszámolásra.

- A 1|706-0f címen belül kerül elszámolásra tobbek között a könywizsgá|at dija, jogi és
szakértői díjak, a kozbeszerzési díj, kozbeszerzési biĺosíték visszafizetése, vagyonéľtékelés'
bankkoltség' peres eljárásokban ťlzetett kfitérítések. Ezen a címen kertilt e|számo|ásra az
ARo P - 3 . A. f -f 0 I 3 -20 Í 3 -0 023 . s zámú EU - s p á|y ázat.

Műktidési és felhalmozási célú támoeatások

A műkodési és felhalmozási cé|ra átadott pénzeszkozök előirányzatának teljesítését támogatott
szervezetenként, célonként a rendelet-tervezet 1/d. melléklete tarta|mazza. A pénzeszkozok átadása a
Képviselő-testĺilet á|tal jőváhagyott osszegekben a céloknak megfelelően történt. Az onkormányzat
költségvetéséből átadott pénzeszközok:

o működési célú támogatások źi|amhánartáson belülre 739.]3| eFt
o működési célú támogatások źi|amhźztartáson kívülre 1.754.615 eFt
o . felhalmozási cé|ű támoeatások á||amháztartáson belĺilre 16.002 e Ft.o 1 felhalmozási célú támolatások źi|amhźntartáson kívtilre 109.394 e Ft

Ellátottak pénzbeni j uttatásai
6. sz. szöve gközi táb|ázat

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés Mródosított

e|őiránvzat
TeIjesítés Te|j.oÁ

Rendszeres szociális segély 30 385 19 736 65,0

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 70 413 4s 627 64,8

Lakásfenntaľt ási támosatás normatív 90 171 45 877 50,5

Adósságcsökkentési támogatás 62 645 50 424 80,5

Teleptilési támogatás 100 096 36 852 36,8

Köztemetés I7 409 r7 409 100,0

Közgyógyellátás 2s 000 3 483 13,9

Ônkormányzati segé|y r7 8s7 15 525 86,9

Fűtéśi támosatás 18 000 135 0,7

onkormányzat tita| saját hatásk<jľben

mesállaoított sęsélv
11 098 I 1s9 15,8

Ov o dáztatási támo satás 410 400 97,6

Rendszeres ryermekvédelmi támogatás 82 92 TT2,2

osztöndíj 3 750 3 000 80,0

C-ź:
;j-.ŕ
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Osszesen: 447 9L6 240 319 53,7

A fenti táblázat szerint az e||átottakjuttatásai elólrányzata 53,J%o-ban felhasználásra kertilt.
A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások rendjét, mődját, mértékét az 1997. évi
XXXI., a szociális támogatások köľét és mértékét a szociáIis igazgatásrő| és szociális ellátásokról
sző|ő 1993. évi Iil. torvény szabá|yozza.20|5. március l. napjátó| lépett életbe a szociális segéIyezés
új rendszere' Az ti|am és az önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen e|vá|aszttsra
kerültek. A kotelezően nyújtandó ellátásokat (a rendszeres gyermekvédelmi kedvzmény és az
ővođánatási támogatás kivételével) 20|5. mttrcius 1-jétől már ajárási hivatalok állapítják meg. Az
egyéb támogtások biztosításáľól a települési önkormányzatok képviselo-testtiletei döntenek, az
önkormányzatok által nýjtandó támogatás neve egységesen települési támogatás lett.
A fenti tźtb|tzatban szereplő rendszeľes szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
lakásfenntaľtási támogatás és adósságcsökkentési támogatás előirányzat terhére 35 millió Ft az
áthűződő kiadás.
Köztemetés elrendelésre l45 alkalommal keľült sor, az e|őirányzat tu|lépésre került a ha|á|ozási
statisztika és a temetési költségek emelkedése miatt. A fűtési támogatás 20|5. március 1. napjától
december 3|. napjáig 30 alkalomma| kertilt kifizetésre.
Teleptilés támogatás keretében győgyszertámogatásra 2.59f e Ft' hátralékkezelési támogatásra 19.639
e Ft, lakhatási támogatásra l.18l e Ft, első osztályosok támogatására 527 e Ft, sztiletési támogatásra
215 e Ft, rendkívűli település támogatásra If .698 e Ft keľült kifizetésre.

onkoľmánvzat által társasházak ľészéľe nvrĺitott ktilcsönök' adott támoeatások
7. sz. szłivegkőzi táb|ázat

A TársasháziPźůyázatokat Elbíráló Munkacsoport 2015-ben összesen 205 társasházpá|yźzatátbirá|ta
el, melynek keretében I93 .87 4 e Ft vissza nem térítend ő, 218.7 6| e Ft visszatérítendő támogatás került
megítélésre . A 2015 . évi előirányzatbő| 7 6.840 e Ft nem lett felhasználva.

Felúiítási kiadások

A felújítási kiadások összességében 72,3 %o-ra te|jestiltek, címenként a rendelet-tervezet 1/a.
melléklete tarta|mazza. A teljesítési adatok nem tartalmazzák a fordított áfa összegét.

o Ą li601 címen teÍvezett felújítási e|őirányzatok felhaszná|ását a rendelet-tervezet 4la.
mel léklete r ész|etezi.
A terv ezett óvo dafel új ítĺás ok me gvaló su ltak.
A Gutenberg tér 3. - Rökk Szilárd u. 3. ingatlan felújíĺása f0I6-ban kezdődik el.
A KEoP-5.7.0/I5-f0|5-0f37 enereetikai pá|yźzat keretében megvalósult a Hétszinvirág

|apkozi otthonos óvoda, Koszorú Napközi otthonos óvoda, Napsugár Napközi otthonoi
ovoda, Szĺzszorszép Napközi otthonos ovoda ',A'' és ,,B'' épület és a Szivárvány Napközi
otthonos ovoda energetikai fej lesztése.
A KEOP-5.7.0/I5-20|5-0f41 eneľgetikai pá|yénat keľetében a Józsefuárosi Szociális
Szo|gá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ Időskorúak Átmeneti otthona Ezi'istfenyő
Gondozóház, a Jőzsefvárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont Időskorúak
Atméneti otthona _ Eziistfefiyő Gondozóházkonyha, a.Józśefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Kĺizpont -Napľaforgó Idősek Klubja: Delej utca 34., a lőzsefilárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - Gyermekjóléti Központ és a Napraforgó Egyesített
ovoda Gyerek-Virág Tagóvodája energetikai fejlesztése töľtént meg.
A KEOP -5.5.0/NI2-2I3-0I22 energetikai pá|yźzat keretében a Napraforgó Napközi
otthonos óvoda (Tolnai L. u. 7-9.'), a Százszorszép Napközi otthonos ó,,äaa (Ezuz u.^f .), a
Várunk Rád Napközi otthonos ovoda (Csobánc u. 5.) és a Budapest Fóváros VIII. került

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés Módosított ei. Teliesítés Teliesítés 7o-a
T ár sasházi kölcsön folvó sítás 350 450 r09 394
Osszesen 350 4s0 109 394 31.2
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Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal (Baross u. 63-67.) energetikai rekonstrukciója valósult
meg.
A Trefoľt 3. szttm alati ingatlanon a béľlő á\ta|végzeÍt felújítás elszámolása f0l6-ban történik
meg a vételár végleges ľendezése keretében.
A káptalanfiiľedi gyermeküdülok felújítasára tervezęÍt e|őirźnyzat szabad maradvány a
felúj ítás TAo támo gatásból történő flnanszir ozása m iatt.

o A 11602 címen teÍvezet. felújítási e|oirányzatok felhaszná|ását a rendelet tervezet 4lb.
mel léklete r ész|etezi.
A Tolnai u.27. szám alatti épület tuzkár miatti felújítása befejeződött.
Az Ülloi u.58. szám alatti felépítményes ingatlant nem kellett kiüríteni.
A MÁV lakótelep felújítása béfejezodtitt.

. A 11603 címne tervezett felújítási e|őirányzatok felhaszná|ását a rendelet-tervezet 4lc.
melléklete rész|etezi. A Corvin Sétány Projekt keretében a cserelakások kijelolése
többségében megtöľtént, a kifi zetések áthűződnak 20 | 6-ra.

o Ą I|604 címen tervezett felújítási e|óirźnyzatok felhaszná|ását a rendelet-tervezet  ld.
melléklete részletezi. Az MNPIII. pľojekt megvalósítása 2015. október 31. napjźtn
befejeződött.2016. évre áthűződó kiadás aLujza u. f2. és 34. felújításának utólsó szźm|áinak
kifizetése.

. A 11605 címen tervezett felújítási e|őirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4/e. melléklete
rész|etezi.
EUBII pľojekt: az utak felújítása, közterek kialakítása befejeződött, a maľadvány
átcsopoľtosításra keľült a Kortiíľs Galéria Negyed Progľam kapcsán a programban szerepló
négy darab, önkoľmányzati tu|ajdonú helyiség felújítására. Elkésztilt a Bródy Sándor utca
egyszakasza. a Gutenberg tér eddig meg nem újított része, illetve a Pollack Mihály tér és a
Gyulai Pál utca egy-egy kisebb terültének felújítása'
Az Auróra utcai rendelóintézet felújítása befejeződött. f0|6. évre 26.931 e Ft fordított áfa
kifizetése htnődikát.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások tisszességében 3t?%o-ra teljestiltek, címenként a rendelet-tewezet |lb.
melléklete tarÍa|mazza. A teljesítési adatok nem tartalmazzák a fordított áfa összegét.

o A képviselők részére a számitástechnikai eszk<jzök és a tisztségviselők részére történő
gépkocsik beszerzésére biztosított e|őirányzat felhasználásra került.

o A JKKSZKft-tő| megvásáľolt eszk<jzök utolsó véte|át részlet is kifizetésre kerĺilt.
o A tewezett zász|ôrudak beszerzésre kerültek.
o Ą 11601 címen tęrvezett beruházási e|őirányzat felhasznáIását a rende|et-tervezet 4/a.

mel léklete r ész|etezi:
Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. ingatlan megvásárlásľa került, a teljes véte|źnat kifizette
az onkormányzat, de az előIeg 2015-ben lett végleges kiadásként elszámolva 7.530 e Ft
összegben.
A Mindszenthy tér kialakítása nem valósult meg' a Magdolna u.43. helyiségek átalakítása
2016. évre áthtlződik.
A P.ifypang óvoda építése e|oirá;lyzatból a tervezési kĺiltség-ęk keľültek kifizetésre.

o A 11602 címen tervezett felhalmozási kiadások e|őirányzatćtnak felhaszná|ását a ľendelet-
tervezet 4/b. mellékl ete rész|etezi.
A szabv ányosított lij mérőhelyek kialakítá sa f0|6-r:a áthúzódik.

. A Corvin Sétány Projekt beruházási e|őirtlnyzatainak teljesítését a rendelet-tervezet 4lc.
melléklete rész|etezi, a közműtervezések és az ingatlancserék f0I6. évre źthűződnak.

o A 11604 címen tervezett beruházási e|őirányzatok felhaszná|ásät a rendelet-tervezet 4ld.
mel léklete r ész|etezi:



Az MNPIII. megvalósítása 2015-ben befejeződött, a projekt zároje|entése elkészĺilt.
o Ą 11605 címen tervezett beľuházási e|óirányzatok teljesítését a rende|et-tervezet 4le.

mel l éklete r ész|etezi..
AzEU Belváľosa Projekten belül a II.János Pá| pápa tér fejlesztése, építése várhatóan 2016-
ban valósul meg.
A KMOP-4.3.2lA-L3-f013-000l azonosító számű,'Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat
komplex fejlesztése'' című projekt megvalósítása befejezódott. A projekt zźrője|entése
elkészĺilt.
az uj Teleki téri Piac építésének kiegészítő koltségeire biaosÍtott e|őirányzat nem kerĺilt
felhasználásra.

Kintlévőség - adósáIlomány a|akulása
8. sz. szövegkőzi táň|ázat

ezeľ Ft
Megnełezés 2014. dec.3l-én

fennálló hátľalék
2015. dec.3l.én
fennálló hátralék

Hátralék változás
2015t2014.

takás forgalrni érték 3 45( L 0,(

Parkoló mesváltás 9 57i 7 80C 81,5

Heýiség óvadék 61t 618 100,(

Ingatlan.has m.előzo évi hátralék 374É 292C 78,(

Heýiség bérleti dii 786 67t 700 6fi 89,1

Hely is é g s z€méts ZállítáS f7 t4( 2006( '7? C

Egyéb bérleti dfi 1498r t7 041 I l3,t

Helység vízdij 5287i 50 438 9s,4

Egyéb adósok' vevők 135 9Zl 229 64(. 169,(

I.akbér 726372: 700 401 96,4

lakás szemétszźi|ítás 175 94t t68 12( 95,(

Lakás vízÄíj sss 39i s41 094 96,5

Központi fiités bérl.d!j 48 87t 57 364 1.17,4

Iakbénel.kapcs. egyéb t0251 8252 80,5

Késede|ĺni karrnt 419

Heýiség fiĺtéSi díj 2tn 266C |25,Ą

Parkolás 402 54: 738 083 183,4

Pótlék 305 69( 252319 82,:

AdóbÍrság 4 t3( 27t 66,:

Epítményadó 370 194 295728 79,9

ľelekadó I0 201 r0 84c 106,i

Gépjárműadó r34 53C l 14 90c 85,2

Kornrnunális adó t33

Adó os a.ált.behajt.egy éb bev. 2924i 0,(

E|őzÍ| éviidesen bev. 153 588 0,(

Idegenforgalmi adó 29tl 15 094 518.:

Iparűzesi adó 8 l1C 393327 4 849,5

Osszesen 3 978 113 4 331 242 108,9

A könyvekben kimutatott hátralékok állománya _ értékvesztés nélktil - összességében 2014. évhęz
viszonyítva 8,9%o-ka| növekedett. 20|5-tő| nem kell az önkormányzat könyveiben kimutatni az idegen
bevételek és az adőhatósági egyéb bevételek követeléseit. Az iparuzési adó hátralék azért novekedett
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jelentős mértékben' mert a 2014. évi hátralék összege helyesbítésre kerü|t. A helyiségbérbeadással
kapcsolatos béľleti díj hátľalékok 10,5%-ka| , a|akbérhźĺtralékok és a kapcsolódó közÍizemi díjak 3,\yo-
kal csökkentek. Az építményadó hátralék f0,1%,-ka|, a gépjármű adő l4,6oÁ-kal szintén csökkent. Az
idegenforgalmi adó hátralék novekedését az okozta, hogy 2015. decemberében előírásra kerültek a
20|6. januári befizetési kötelezettségek is. Jelentos a hátralék növekedés a parkolási pótdíjaknál, mert
ebben az esetben is a 20] 4. évi zárő hátralékot helyeshíteni kellett.
2015. évben zz a|ábbi kiivetelésekné| keľiilt elszámolásľa értékvesztés, azaz a követelések
rea|izá|ása az elszámo|t értékvesĺés összegéig nagy va|őszínűséggel nem várható.

o Epítményadó
. Gépjármiĺ adó
o Késedelmi pótlék
o Telekadó
e Idegenfoľgalmi adó
o Adóbírság
o Ipaľűzési adó
. Paľkoló megváltás
. Hęlyiség béľleti díj
. Helyiség víz-csatorna díj
. Helyiség szemétszál|ítás
. Helyiség késedelmi kamat
. Helyiségvégrehajtátsi köItség
. Lakbér
. Lakásszemétszállítás
. Lakásvizdíj
o Lakásbérlet fűtési díj
o Továbbszém|ázottszolsáltatás
o Helyiség óvadék
o Ingatlan hasznosítás
o Egyéb adósok
o Parkolási bevétel
o Lakás elidegenítés

Osszesen

f30.131 eFt
84.ff0 eFt

131.469 e Ft
2.584 eFt

241 eFt
520 e Ft

400.157 e Ft
7.800 e Ft

178.149 e Ft
1 1.104 e Ft
5.633 e Ft
4.425 eFt
201 e Ft

155.865 e Ft
38.435 e Ft

f36.96f eFt
10.566 e Ft
1.561 e Ft

15eFt
1.367 eFt

184 e Ft
317.401 e Ft

200 e Ft
1.819.196 e Ft

A számviteli tciľvényben foglaltak a|apján behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni,
an"hite|ezési veszteségként kell elszámolni. 20 l 5. évben az e|őterjesztés 2' sz. mellékletében
rész|etezett behajthatatlan kĺjvetelések kerültek a könyvekből kivezetésre. Helyiségbérlettel
kapcsolatos behajthatatlan követelés összege 69.915 e Ft, lakbérľel kapcsolatosé27.162 eFt,
továbszám|ázott szo|gá|tatäs f .052 e Ft, paľkoló megváltás I .77I e Ft, kártalanítás 823 e Ft,
lakásforgalmi érték különbözet 3.450 e Ft. A behajthatat|anságténye minden esetben bizonyított volt
A törlés jogcímei: elévülés, felszámolás, a bérlő elhuný, kisösszegű, melynek behajtása nem
gazdaságos.

12000 cím Polgáľmesteri Hivatal

l2I02 cím -]2]04 cím Hatóságifeladatok
Az á||amigazgatás-i. feladatok körébe tartoznak a hatősźĺgi feladatok, me|y 4z építésigazgatási, az
igazgatási és az anyakönyvi tevékenységeket öleli fel. 2015. évben a szakmai jogszabá|yi
változásokon kívĺil feladatváltozás nem volt. 2015. évben növekedett a hatósági ellenőrzések száma,
me|y az e|óző évek'hez viszonyitva jelentős többletbęvételt eredményezett. A feladatok e||źttásához
ktilső szakértőkkel (pl. statikus, állatoľvos) és a szakmai ellátáshoz szo|gá|tatásokra (pl. zajmérés,
hatósági végrehajtás ) kötött a Hivatal szerzódést.
A módosított kiadási e|őirányzat 37.235 e Ft, mely 68.8 %o-ra teljesült 25.6|0 e Ft összegben. A
megtakarítás abból adódott, hogy a paľlagfú és hulladékszá||ítási kötelezésekľe kifizetés nem történt,
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valamint a zajszakérto kirendeléséľe csak 3 a|kalommal volt szükség. A maradvány kisebb hźnyaďa
feladattal terhelt.
A módosított közhatalmi és saját működési bevétęli e|óirányzat 143f0 e Ft, mely ||3,8 %o-ra teljesült
|6.593 e Ft összegben. A bevételi több|et a házasságkotési díjakból, valamint az e||enőrzések során
ki szabott bírságokból reali zalódott.

1220I-0] cím -]220]-02 cím Hivatal míjkodtetése és informatikaifeĺadatai
2015. évben a Hivata| kĹilső nyílászárőinak felújítása pá|yázati pénzeszközből va|ósult meg. A Hivatal
költségevetéséből kisebb éptilet karbantartásokra és felrijításokľa (vizes blokkok, szobák |evá|asztása,
festése) került sor.
Informatikai eszközök beszerzésére a működtetés és az adaÚédelem érdekében volt szükség.
Felhalmozási kiadások körében a feladatel|źĺáshoz szĺ'ikséges irodaszerek' bútorok, éven túl
elhasználódó eszközök beszerzése történt meg.
A módosított kiadási elóirányzat 569.620 e Ft, amely 75,9 oÁ-ra teljesült 43f'085 e Ft összegben. A
dologi kiadások teljesítése a módosított e|őirányzatozviszonyiĺła 66 %,, míg a beruházások teljesítése
69,6 y,. A maradvány egy része feladattal terhelt.
A saját bevétel az e|hasznźtlódó eszközök értékesítéséből, bérbeadásból, biĺosítói káľtérítésből'
továbbá közvetített szolsáltatásokbő| ręa|izálódott.

]220]-03 cím Hivatal )n,,,,o*o,
E címen kerĺilnek elszámolásra a Hivatal munkáját segítő szakértői, tanácsadói tevékenységek díjai, a
közfoglalkoztatás, a megvá|tozott munkaképességűek foglalkoztatása, a peres ügyek, akozbeszerzési
díjak és egyéb díjak.
A kiadási módosított e|őirányzatf49.883 e Ft, mely 80,7 oÁ-ra teljesült 20I.686 e Ft összegben. A
kiadásokon belül a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozz,źtjáru|ási adó aránya 66,7 %o, a dologi kiadásoké ]4,9 yo. A személyi juttatás, valamint a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó maradványa feladattal terhelt.
A módosított bevételi e|őirárryzathoz viszonyítva a működési célú támogatások és a saját működési
bevételek túlteljesültek, melyet a f0|4. évi választások utólagos támogatása, valamint a

kamatbevételek okoztak, mely bevételek a szabad maľadvány részét képezik.

t 220I -04 cím Nemzetiségi onkormányzatok műkodtetése
A nemzetiségi ĺĺnkormányzatok telephelyeinek fenntartása, a működtetése tartozik e jogcímhez,
melynek a|apját az onkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között kötött szerződések
képezik.
A kiadási módosított eloirźnyzat 18.443 e Ft, mely 7 5,3 %o-ra teljesült 13 .89f e Ft összegben. A dologi
kiadások teljesítésének elmaradása abból adódik, hogy a 10 nemzetiségi önkormźtnyzat tészére
biztosított helyiség f0I4. évben felújításľa került, ezéľt minimális volt a karbantaľtási kiadás, továbbá
a felhasznált üZemeltetési anyagok és a papír-irodaszer a Hivatal működtetésére lettek elszámolva.

l 2 2 0 2 c ím H iv at al i aI kalmaz o u ak fo gĺ alko z Í atás av aI o s s z efüggő ki adás o k
A Hivatal feladata összességben nem vtůtozotĹ, az intézmények átszewezésével, valamint a gazdasági
társaságok átalakulásával valamennyire módosult.
Jogszabályi előírás miatt az a|ka|mazottaknak kötelező továbbképzéseken kell részt venni, hogy
feladataikat zökkenőmentesen, a jogszabtiyi eloírásoknak megfelelően tudják ellátni. A Hivatal
tanulmányi szerződés keretében támogatja az a|ka|mazottakat a színvonalas és a jobb szakéľtelem
megszerzése érdekében. Az engedé|yezett |étszám 294 fó, ebből 201 5. december 3 1 . napján betöltött

. 249 fő,2015' évi átlagos statisztikai |étszátm239 fő. Az üres állások szttma 15 -fó, ebből a taľtósan üres

állások szttma8 fo.
A fluktuáció igen magas' részben a nyugdíjazások, részben a piaci bérhez viszonyítottan adható
alacsony bérezés miatt. Az üres álláshelyek munkaköreit az a|ka|mazottak helyettesítésben és

tulórában látják el.
A módosított kiadási e|oirźtnyzat 94I.5|0 e Ft, mely 93,6 %o-ra teljesült 88i.686 e Ft <isszegben. A
maradvány egy része feladattal terhelt.
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] 2 2 0 3 c ínl Közt erijl e t -fe lügł e l e t
A kozterüIet-felügyeleti feladatokat a Hivatal f015. január 1. napjától vette át a Józsefuáľosi
Városi.izemeltetési Szol gálattól.
Az engedé|yezett|étszám 69 fő, ebből 20l5. december 31. napján betöltott 63 fó.Ianuźlrban 53 fő volt
a betöltött |étszttm, mely év végéig l0 fóve| emelkedett, a |étszámhiány egész évben fenn állt. A
módosított kiadási e|óirányzat 396.178 e Ft' mely ,'ĺ.l,8 

%o-ra teljestilt 308.320 e Ft összegben. A
kiadáson belül 76 %o a szemé|yi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzź!źlru|ási
adő aránya, a dologi kiadásoké f3 %. Aberuházźsi kiadás 3.06f e Ft, mely informatikai és éven túl
elhasználódó eszkcjzok beszerzésére irányult a folyamatos feladatellátás érdekében. A maradvány
ki sebb hányada feladattal teľhelt.
A módosított közhatalmi és működési bevételi e\őirányzat 490.358 e Ft, mely 116 oÁ-ra teljesült
568.617 e Ft összegben. A működési bevételi e|őirányzat nem teljesü|t, a kozhatalmi bevételek
túlteljesĺiltek, a teljes bevételi többlet 78.259 e Ft. A szabźiysértési és a helyszíni kozigazgatási
bírságból befolý bevétel osszege 509.543 e Ft, mely a f0|4. évi teljes közhatalmi és mrĺkodési
bevételt meghaladta. A bevételi többlet szabad maradvány.

40100 cím Józsefváľosi Szocĺális Szo|gáItató és Gyeľmekjóléti Kiizpont

20 1 5. évben a költségvetési szerv feladatai az a|ttbbiak'kal bővült:
- Magdolna Negyed III. projekt pá|yázatos feladataival,
- 20|5 ' augusztus l. napjától a Józsefuárosi Intézményműködtetési Központ feladatai közij| az iskolai

és az ővodai étkeztetéssel.

Az intézmény ellátja a teljes szociális és gyermekjóléti feladatokat, melyek részben kötelező és ĺjnként
vállalt feladatok.

4010] cím Lélekprogram, Iélekhóz
A feladat teljes egészében ĺjnként vállalt feladat. 2015. évben kisebb felújítások, karbantaľtások'
valami nt felszerelés és eszközbe szerzés történt.

A lélek program cé|ja a hajléktalanná vá|ás megelőzése, valamint a már hajléktalanná vált embeľek
komplex rehabilitációj a, reintegľációj a.

További célok:
- a hajléktalanságból kivezető lit megteľemtése,
- a visszailleszkedés segítése a munka vi|ágába,
- az önálló lakhatási lehetőség feltételeinek biztosítása,
- a teljes társadalmi rehabiliŁáció elősegítése,
- az önálló élewitel feltételeinek megteremtése.

A fenti célok elérése érdekében az onkormányzat az a|thbiakat biĺosítja:
- LÉLEK-Po,NT,
- LELEK-HAZ,
- Családos Kozösségi Szállás,
- szo|gá|ati lakások,
- bérlakások'

LÉLEK-PONT: Adminisztratív és szolgálatszervező központként működik, szociális esetkezelési,
esetmenedzseri feladatokat lát el.
rÉl-Br-gÁZ: A|akÁatás biztosításának első lépcsője. 14 férőhe|yes szállás biztositására alkalmas.
2015. évben 10 fő került elhelyezésre. Ahźzban az e|he|yezés maximum egy évre szól és a lakóknak
vállalniuk ke|| az elő-takarékosságot, mely a jövőbe irányuló önálló életvitel megteremtésének alapját
képezi. A házban lakóknak ktilönböző programokat, foglalkozásokat szerveznek. Az e|he|yezésért,
illetve,a kĺĺltségekhez minimális díjat kell fizetniük.
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A Családos Kozösségi Szá|lásban 3 család, maximum 14 fő helyezhető e|.2015. évben 5 család,
osszesen f2 fő keru|t elhelyezésre. Ezen családok képesek a létfenntaľtásra, életviteliik megfelelő,
azonbal valamilyen okból lakhatási krízishe|yzetbe keľültek. A havi jovedelmük f0 oÁ-át ke||
félretenniĺik elő-takarékosságként. A lakhatásuk a szálláson ingyenes, egy évre vehetik igénybe a
szá||ást, mely hosszabbítható, ha nem tudják megoldani a lakhatást.
Szolgálati lakások száma 20 db, egy lakás kivételével mind lakott. A bérlakásokba és a szo|gźiati
lakásokba már olyan hajléktalanok koltözhetnek, akik jövedelemmel rendelkeznek és onáltó élewitelľe
alkalmasak.
Az intézmény a szolgáltatási igénybevevőknek különboző programokat szervez. Kapcso|atot és
együttműködést épített ki más intézményekkel.

Az engedélyezett|étszám: |2 fó.

A kiadási módosított e\oirányzat 80.783 e Ft, mely 95,7 %o-ra teljesült ,1,1.320 e Ft összegben. A
kiadásokon belü| a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźýáru|ási adó
arźnya 54,9 yo, a dologi kiadásoké 2J,7 yo, és a felújítás,beruházás aránya |0,7 yo. A beruhĺázási,
felújítási e|őirányzatot az intézmény túllépte, a teljesítés 106,2 Yo-os.

A telj e s ített ki ad ásb ó 1 a saj át bevéte l 3,8 %o - ot ťlnanszir ozott.

A módosított saját bevételí e|őirányzat3.f60 e Ft, teljesítés összege 2.9f8 e Ft, 89,8 %.

A maradvány kötelezettséggel terhelt.

40102 cím Családsegítés és Központi lrányítás
Kotelező feladatok:
- családsegítés,
- népkonyha,
- adósságkezelési tanácsadás, díjhátralék kezelés,
- menekü |tJ o|taImazott ü gyfe| ekk e| v é gezett c saláds e gítő tevékenysé g.

onként vállalt feladatok:
- intenziv családmegtaľtó szolgáltatás,
- táboroztatźs,
- Magdolna Negyed III. projektból a fenntaľtási kĺjtelezettségallá eső feladatok.

A családsegítést igénybevevők száma 2'303 fő volt, ami az źilrandő lakosságszámhoz viszonyifra 3,f
%o. A szolrgtútatást naryobb hányadban a 35-6I év közöttiek veszik igénybe, ezen beltil nagyobb
hányadban anyagi éS életviteli problémákkal küzdők. A szo|gźůtatáson belül családterápia, jogi és
pszichológiai tanácsadásban is részesĺil aszo|gá|tatást igénybevevő lakos.

A népkonyha20|5. évben munkanapokon 320 fő/adagrészére biztosított egy adag ételt. A 320 fobó|
50 fot a Gyermekjóléti KöZpont küldött ügyfelél. 2015. évben a Képviselő-testtilet dont<jtt a
népkonyha helyiségének bővítéséről, továbbá f0|6. évtó|30 fő/adaggal történő emeléséről' me|yhez a
költségvetési fedezetet biztosította.
Adósságkezelési tanácsadás, díjhátralék kezelés során a nyilvántartott hátralék 71.234.4|8 Ft, 1I7
önkormányzati lakásnál és 120 saját tulajdonú lakásnál. A hátralékok naryobb hányada köziizemi
tartozás. A Budapesti Dl1fizetőkért és Díjhátralékosokét Alapíwány összesen a hátľalékból
51.738.431 Ft támogatást adott.

Menektiltek kozu| f0I5. évben |84 fo je|ezte lakhatási szźtndékát a kerÍiletben, ebből 50 fő (külonböző
állampolgársági) rendelkezik VIII. keriileti lakcímme|. Az iĺtézmény folyamatosan segíti őket a
munkakeľesésben, a közintézményekbe töľténő j elentkezésben, tanulásban.

Az intenzív családmegtartő szo|gá|tatást az intézmény f}|I. májusától látja el. A kľízishelyzetben
lévo családok esetében 2015. évben |,7 csa|ád ľészesĺilt aszo|sźL|tatásban'
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A fenti tevékenységekből nincs saját bevéte|e az jntézménynek, a szo|gá|tatások ingyenesek. Az
engedélyezett létszám 58 fő.

A kötelező feladatok kiadási módosított e|őirźnyzataf96.147 e Ft, teljesítése f80.29.7 eFt,94,6 %o. A
kiadásokból a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adő
aránya 60,5 yo. A koltségvetési maľadvány nagyobb hányada feladattal terhęlt.
Az önként vállalt feladatok módosított kiadási e|őirányzata 54.103 e Ft, teljesítése 36.052 eFt, 66,6 yo.

A költségvetési maradvány nagyobb hányada itt is áthúzódó, feladattal terheIt.

40l03 cím Gyeľmekjóléti Kizpont
Kötelező feladatok
- gyerÍnekek családban töľténő nevelkedésének elősegítése'
- nyári étkeztetés (szociálisan rászorulók),
- gyermekekveszélyeztetésének megelőzése és megsztĺntetése,
- családjábóI kieme|t ryermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozása,
- helyettes szülo há|őzat szervezése,
- speciálisszolgáltatások,
- kapcsolattartźsi ĺigyelet'
- készenlétiszo|gá|at,
- utcai és lakótelepi szociális munka,
- kőrhźni szociális munka'

onként vállalt feladat:
- krízislakások működtetése.

A gyermekek családban tĺjrténő nevelkedésének elősegítése feladaton belül jogi és pszichológiai
tanácsadásban részestilnek az igényvevők, melyek nagyobb hányada 18-50 év k<jzötti. 2015. évben 88
család fordult átmeneti otthoni elhelyezési kérelemmel az intézményhez.
A rászoruló gyermekekkel napi ľendszerességgel fejlesztő pedagógus foglalkozik, f0|5. évben 49 fő
gyermekkel. A veszélyeztetettség megelőzésére a je|zőrendszeres személyi hívó tagoktő| |711 jelzés
volt éves szinten.

Az önként vá||a|t feladatok közül a kĺízislakások kihasználtak, a Iakások egy része komfoľtosításra
keľült.

Az engedélyezett|étszám20 fő' A fenti tevékenységeknél aszo|gá|tatźtsok ingyenesek.
A kötelező feladatok módosított kiadási e|őlrźnyzata75'745 e Ft, teljesítése 67.975 eFt,89,7 oÁ. A
kiadáson belül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő jáľulékok és a szociális hozzź|árulási adó
aránya73,5 yo. A maradvány nagyobb hźnyadaáthűzó, kötelezettséggel terhelt.
Az önként vállalt feladatok módosított kiadási e|óirányzata 54.824 e Ft, teljesít ése 36 '996 e Ft, 67 ,5 %o.

A költségvetési maradvźny egy része kötelezettséggel terhelt.

40l04 cím Házi segítségnyújtas
Kotelező feladat:
- ťlz|kai, egészségüryi, mentális gondozás,
- szociális és egyéb ügyintézés,
- szociálisétkeztetés.
onként vállalt feladat:
- hétvégi szociális étkeztetés, -.

- fodrász' pedikűľ, győgyloma, győgy masszás'
Eves átlagban aházi segítségnyrijtás gondozásban 59 fő részestilt. A gondozási őrák szátma |9.23| őra
volt. A gondozottak tobbsége a 80 év felettiek, többségĺikben betegek, egyedtilállók. A térítési díj
jövedelemhez kötött. A szociális szolgáltatás kiteľjed a szemé|yszá||itásra - orvoshoz, szakrendelésre,
kőrhénba, naryobb bevásárlásra szá||itás -, mely azigény megnövekedése miaff már napi feladat lett.
A szociális étkeztetést biĺosító szo|gá|tatő 2075. szeptemberétől vźitozott, a jogszabá|yi vá|tozás
miatt az áľak emelkedtek. Egy adag 856,- Ft-ba keľül. Az étkezést igénybevevők száma éves átlagban
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a népkonyha' kivételéve| 640 fő, melyben szerepel az idősek k|ubjába járó és étkezést igénylők,
valamint az ENo étkeztetés is. Az ENo étkeĺetés nem szociális jel|egű. A szociáIis étkeztetéshez
taĺtoz|k a népkonyha is, azonban az intézmény ezt a szolgáltatást külön kezeli. Az étkeńetést igény
alapjän az Onkormányzat hétvégére is biztosítja önként vállalt feladatként' onként vállalt felađatok
kĺjzött egyéb szolgáltatás (fodrász, pedikűr, gyógytorna' győgy masszás) térítési díj ellenében is
igénybe vehető.
Az engedélyezett|étszám 35 fó. A kötelező feladatok kiadási módosított e|őirányzata 270.l88 e Ft,
mely 99,8 o/o-ra teljesü|t 269.701r e Ft összegben. A kiadáson belĹil a személyi juttatás és a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó arźlnya f6,8 %o, a dologi kiadásoké
64,0%0. A dologi kiadások nagyobb hányada a vásárolt élelmezés.
A kötelező feladatok műkodési bevételi módosított e|oirányzata 40'501 e Ft, teljesítése 41.370,0 e Ft'
10f,| oÁ. A tervezésnél ajövedelmi viszonyok nem ismertek' ezérta térítési díjak nem tervezhetőek
pontosan. A saját bevételek a kiadások |5,3 %o-átťlnanszíroztźtk.
Az önként vállalt feladatok kiadási módosított e|óirányzata 96.928 e Ft, a teljesítés összege 90.79I,0 e
Ft, 93,7 %. A kiadźtson belül a szemé|yi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru|ási adó aránya |f,J yo, a dologi kiadásoké 6|,6 yo. A dologi kiadások nagyobb hányada
vásárolt élelmezés.
Az önként vállalt feladatok saját bevételi módosított e|óirányzata l0.541,0 e Ft, teljesítése7.397,0 e
Ft, 70,2 %o. Abevételi elmaľadást a szo|gá|tatást igénybevevők jovedelmi viszonyai a|apjźn fizetendő
térítési díj okozta. A saját bevételek a kiadások 8,1 y,-źLt ťĺnanszíroztátk'
A maradványok j elentő sebb hányada tńhilző dő, kotel ezettséggel terhelt.

40105 cím Nappali Eilátas
A nappali ellátásnál 2015. évben feladatváltozás nem volt. E cimhez tartozik az idősek 5 klubja, az
ENo és a szenvedélybetegek klubja.
Kötelező feladat:
- ellátottak nappali szociális, egészségi, mentális állapofuknak megfelelő napi életritmust biztosító

szolgáltatás,
- szociális, egészségtigyihe|yzeťnknek megfelelő speciális progľamok.
Az idősek klubjainak felszereltsége, az épu|etek állaga megfelelő színvonalú. 2015. évben kisebb -
nagyobb karbantartásra is sor keľĺilt. Az idősek nappali ellátása 300 fős férőhelyes.2015. évben a
kihasználtság 255 fóvel 85 oń-os volt. Az e||átottak nagyobb hźtnyada a 60 évtől _ 79 éves
korosztályba tartozik, de az előző évekhez viszonyiľva nőtt a 40-59 éves korosztályi lakossági
igénybevéte|. Az e||túźts ingyenes. Az e||átottak mentális tanácsadásban, szabadidős progľamokban
részesiilnek.
A szęnvedélybetegek nappali ellátás épületének felszereltsége megfelelő, azonban az egy légterűsége
miatt gyakran nehézségekbe Ĺĺtközik a színvonalas szakmai munka. 30 ferőhelyes, a kihasznźůtság97,6
%o-os. Az ellátottak kĺízishelyzetbe keľtilt józanodni vźryyő, felépülni kívánó szenvedélybetegek.
Énehi fogyatékosok nappali ellátásának éptilete jő á,||agű, akadálymentesített, felšzereltsége
megfelelő.
Engedélyezett féľőhelyekszámaf0 fó,20l5. évben a más kerületi ellátottakkal egytitt 19 fő, mely 95
o/o-os kihasználtságot jelent. Az e||áúottak nagyobb hányadban halmozottan sérültek. Az ellátásuk, a
foglalkozások egészségügyi állapotuk figyelembevételével történik, sok a szabadidős progľam. A fenti
feladatokra az engedé|yezett |étszám: 32 fó, a fogla|kozásokat többnyire megbízási díjas szerződés
keretében látja el azintézmény.
A kötelező feladatok kiadási módosított e|őirźtnyzata 105.z9I e Ft, mely 97,2 %o-ra teljesült, 702.335 e
Ft összegben. A kiadásból a szemé|yi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális
bozzájáru|ási adó arttnya1s,s %o.

Az önként vállalt feladatok kiadási módosított e|óirányzata 15.839 e Ft, a teljesítés összege 8.887 e Ft,
56,1yo. A költségvetési maradványokjelentős része feladattal terhelt azév végi kifizetések miatt.

40 ] 06 cím Időskorúak Átmeneti otthona
Az épületek felújítása 2015. évben páIyázati pénzből megvalósult. A felszerelések és a biltorzat
cseréjére is sor keľült. A technikai és tárgyi feltételek a jogszabá|ynak megfelelnek.

1/,a'7 
23



A szolgáltatást azon 18. éviiket betöltött beteg személyek vehetik igénybe' akik önmagukról
betegségük, vagy más okból otthonukban időIegesen nem képesek gondoskodni. Az intézmény
szolgáltatása magába foglalja a lakhatás biztosítását' egészségi'igyi, mentálhigiénés ellátást, napi
három fő étkezést, győgý,omát, győgy masszást' sziikség esetén az ápo|ást, orvosi ellátást. Ezen kívül
szabadidős programokban vesznek részt abentlakók, valamint térítési díj ellenében egyéb szolgá|tatást
is igénybe vehetnek pl. foclrász, pedikĹir.
A féróhelyek szäma fI,2015. évben évi átlagban f0,2 fő vette igénybe, a kihaszn á|tstLg 96 o/o-os volt.
Az étkeztetést az Egyesített Bölcsődék szolgáltatja.
A gondozottak a szo|gá|tatásért téľítési díjat ťlzetnek a jövedelmük alapján. Az engedé|yezett |étszĺtm
77'5 fő, amely a jogszabtńyhoz képest magasabb. A szakalkalmazottaknźtl a központi koltségvetési
támogatást az Önkormányzat 5 főre kapja meg.
A kotelező feladatok módosított kiadási e|őirźnyzata 66.73f e Ft, amely 97,| %o-ra teljestilt, 64.785 e
Ft összegben. A kiadásból a személyi juttatások és a munkaadót terhelő jáľulékok és a szociális
hozzájźlru|źtsi adó aránya70,5 %o, a do|ogi kiadásoké 32,3 %o, aberuházáséf %.
A kotelező feladatok saját bevételi módosított e|őirányzata 11 .4f0 e Ft' teljesít ése 13 .212,0 e Ft, 115,7
%. Atiilte|jesítést ľészben az arátnylrag magas kihasználtság, valamint a gondozásba vettek jövedelme
eľedményezte.
Az önként vállalt feladatok kiadási módosított e|oirányzata9.022 e Ft' teljesítés összege 3.779 eFt,
4I,9 yo. A kiadásból a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárúási
adő aránya89,| yo.

A költségvetési maradvány nagyobb hányada feladattal terhelt.

4 0 I 07 cím Jelzőrendszeres házi s egítségnyúj tás
Az idősek átmeneti otthona éptiletében üzemel a betegfelügyeleti rendszer. Teljes egészében önként
vállalt feladat.
2015. évben 58 készülék volt kihelyerve 65 év feletti kerületi beteg lakosok részére, melyekľől év
kozben 43 riasztźs érkezett a központba. A riasztások közül több esetben elég volt a beszélgetés' vagy
a gondozőnő hźzhoz küldése, azonban volt, hogy orvost, vagy mentőt kellett hívni a gondozotthoz. A
szolgáltatás ingyenes. A szolgáltatźsért az onkormányzat 53 késztilékľe évi 1.788 e Ft összegben
támogatási és ellátási szerzodést kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főfeli'igyelóséggel.
Engedé|yezett létszám: 3,5 fő
A kiadási módosított e|őirányzat 1l.583 e Ft, amely 86,7 %,-ra teljestilt, 10.040 e Ft összegben. A
kiadásból 98,3 %o a szemé|yijuttaĹások, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájźru|ási adó
aránya. A maradvány egy része feladattal terhelt.

40 t 0B cím Gyermekek Átmeneti otthona
Az otthonbanf0t!. évtől a 0-3 éves korosztály is elhelyezésre kerül, amelyet eddigaz önkormányzat
szolgéitatźsként vásárolt ki. A szakellátáson belül a gyermekek, családból kiemelt gyeľmekek átmeneti
elhelyezésére a ferőhely 12 fő. f0I5. évben a kihasználtság átlagosan 8 fő. Az e|he|yezettek nagyobb
hányada óvodás és iskoláskorri volt. A kihasználtság alacsony szintjét a gondozásba vétel rövid
időszaka indokolja. Három keľülettel kötött szerződés keretében 8 fő kapott elhelyezést. Az
elhelyezettekkel szĺikség esetén pszichológus és fejlesztő tanár foglalkozik, továbbá szabadidős és
egyéb progľamokat szervez az intézmény a gyermekek részére.
A feladatel|átáshoz az Önkormányzat a jogszabá|yon felüli létszámot biztosítja, az engedé|yezett
|étszám 10 fő, ebből a központi költségvetés a jogszabźiyi |étszám meghatározás a|apján f fót
ťlnanszíroz.
Az átmeneti elhelyezés ingyenes, így az intézménynek ebből a tevékenységből nincs saját bevétele.
A kötelező feladatok módosított kiadási-előiľányzata39.439 e Ft' amely 9f,5 %o-rateljesült 36,490,0 é
Ft összegben. Az ęllátottak pénzbeli juttatásánál a felhaszná|ás 27,5 %o-os. A szabad maradváný
indokolja, hogy az átmeneti elhelyezések több esetben nem érték el az egész hónapot. A személyi
juttatások és munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzźĄárulási adó arźnya a kiadásokbő1l 76,3
%.
Az önként vź:J|a|t feladatok módosított kiadási e|őirányzata3.977 e Ft, teljesítése |.8]9 eFt,47,zyo. A
maradvány nagyobb hányada fe|adaÍta| terhelt.
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4 0 1 0 9 c ím Köznev e l é s i int é znlény ek é tkezteté s e
A feladatot aZ intézmény 2015. augusztus 1. napjától kapta meg, miután a Józsefuáľosi
Intézményműködteto Kozpont jogutódja lett. A feladat e||átáshoz az engedé|yezett\étszám f4 fo.
2015. szeptember l-jétől az étkeztetés minősége és a szo|gá|tatőja is változott. Yá|tozott a
kedvezményezettek, a teljesen ingyenes étkezésben részesüItek száma, ami valójában év közben is
állandóan mozog (családok jovedelmi helyzete). A feladat átvétel|el együtt a konyhák felújítására és
felszereléséľe ktilön fedezetet biztosított az onkormányzat. l350 fő óvodás koľri és |51f fő iskolás
korú vette igénybe azétkęzést.
A kötelezo feladatok módosított kiadási e|őirányzata 310.845 e Ft, amely 84,7 oÁ-rateljesült, 263.3|7
e Ft összegben. A kiadásokból 4,9 yo a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a
szociális hozzájáru|źtsi adó aránya93,8 %o a dologi kiadásoké, 1,3 %o aberuházásé. A dologi kiadások
nagyobb hányada vásáľolt élelmezés.
A kötelező feladatok sajátbevételi módosított e|őirányzata35.377 e Ft, ateljesítés összege 36.650 e
Ft, 1 03,6 %o. A kiađások |3,9%o-át ťlnanszirozta a saját bevétel.
Az onként vállalt feladatok kiadási módosított e|őirányzata 6.690 e Ft, a teljesítés cĺsszege I.f9| eFt,
I9,3 oÁ.

A maradványok kisebb hányada feladattal terhelt, nagyobb hányada szabad maradvány.
osszességében megállapÍtható, hogy az intézmény feladatait e||tĹta, költségvetése biztosította a
műkĺjdtetést, kisebb-nagyobb fejlesaések is megvalósultak, mely hozzájáru|t a szakmai munkán felül
a szo|gá|tatás színvonalának emelkedéséhez. Az évközben tĺjrtént feladawáltozások, intézményi
źúszew ezés ek zokken ő m ente s en zaj|ottak |e.

401 00-02 cím Józsefváľosi Egyesített Btilcsődék

A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék feladata és szervezete2015. évben aza|ábbiakka|vá|tozott:
- sajátos nevelésű gyermekek gondozása, ame|yhez a sztikséges speciális felszeľelések, eszkcizök

beszerzése megtörtént,
- 2015. augusztus 1. napjával bővült az intézmény telephelye a Vajda Péter u-i Katica bolcsődével'
- az intézmény engedélyezett |étszáma emelkedett.

A bolcsődei gondozás 7 telephelyen történik. A bölcsődék engedélyezett férőhelye 49f fő, éves
feltoltottsége 9IYo-os, kihasználtsága 80%-os.
Jogszabályi vá|tozás miatt szeptember hónaptól tĺibb gyermek ingyenesen, vagy kedvezményesen
étkezik. Eves szinten az e||źtottak átlagban 56 %o-a nem részesi'ilt kedvezményben, 8 oÁ-a 50 %-os
kedvezményben, míg 36 %,-a 100%-os kedvezményben részesült.
Gondozási díj fizetés esetében a legmagasabb térítési dij összege cinkormányzati rendelet a|ap1án
1.000.- Ft/naplfő _ szülők jövedelmétől frigg - 20i5-ben éves átlagban a gondozást igénybevevők
közül 6 1 %o-a ingy enes gondozásban részesÍilt.
Az lntézményben az onként vá||a|t feladatok, szolgáltatások igénybevétele teljesen inryenes, ezek a
kcivetkezők:
- időszakosgyermekfelĺigyelet,
- játszőház-csa|źńidélután,
- fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök kĺilcsönzése,
- prevenciós fejlesztő progľamok, pszichológus tanácsadás,
- otthoniryermekgondozźs,
- Biztos Kezdet gyere|<ház.

Az intézmény engeđélyezett|étszáma 2015. december 31. nap1áva| 185 fő, üres álláshely szźtma Í;5
fó. Az inÍézmény 2015. évben kötelező és önként vá||a|t feladatait maradéktalanul e||átta,
kö ltségvetése biztosította a folyamatos működést.
f0I5. évben jelentős beszeľzések és felújítások valósultak ffiog, részben önkoľmányzati
költségvetésbőI, részben intézményi költségvetésbol, melyek a gondozás és a környezet színvona|át
emelte meg.
Lényegesebb beszerzések az a|ábbiak voltak:
- konyhákberendezéseinekcseréje,
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- mosodai eszközök, gépek cseľéje,
- játékok (udvari és belso szobai) bovítése, cseľéje,
- fejlesztő szoba _ torna - kialakítása és felszerelése, fejlesztőjátékok beszerzése,
- épület és udvari felújítások, nagyobb karbantartások,
- központ telephelyén klíma beszeľzése,
- bútorok cseréje.

Az intézmény kötelező feladatainak éves kiadási módosított e|őirányzata 58f .3|5 e Ft, mely 9J ,9 %o-ra
teljesült 569.825 e Ft összegben. Az eľedeti e|óirźnyzat cisszege 480.794 e Ft volt, az emelkedés
2 I,|%o - o s, melyet a következők eredmény eztek:
- e|őző évből áthúzódó kĺiltségvetési maradvány,
- évkozben szociális bérpótlék, kiegészítő pótlék,
- bérkompenzáciő,
- év közben biztosított beruházási, felújítási, egyéb beszerzések,
- étkeztetés költségeineknövekedése,
- Katica bölcsőde fuzionálása'
A maľadvány nagyobb hányadaf0l6. évre ttthűződő feladatokkal, kötelezettséggel terhelt.
A kötelező feladatok bevételi módosított e|őiráĺyzat 58f.315 e Ft, a teljesítése 573.730 eFt,
belül a saját műkodési bevételi módosított e|őirźtnyzata 67.904 e Ft, teljesítése 65.7|9 e Ft. A
bevételi kiesés 2.|85 e Ft, a gondozási és az étkezési dijaknál jelentkezett, mert a tervezettné|
gyeľmek esett a kedvezményes' vagy az ingyenes szotgá|tatás a|tĺ.
Az önként vállalt fe|adatok módosított kiadási e|őirányzata 1f6.543 e Ft, mely az intézmény
költségvetésének |7,9 %o-a, te|jesítése 84.449 e Ft, 66,7 %o. A maradvány jelentős része feladattal
terhelt f0I6. évre áthűző kiadás.
osszességében a teljesített kiadás 654. 274 e Ft a módosított 708.858 e Ft előirányzathoz képest. A
teljesített kiadásokból a saját bevétel I0,2 oÁ-ot, a fennmaradő részt a központi költségvetési
támogatás, e|őzó évimaradvány és az cinkormźnyzati forrás finanszírozolt.
Az inÍézménynek december 3l-igkifizetetlen számlájanem volt. A feladat bővülés zclkkenőmentesen
megtortént, éves feladatátafej|esztésekkel és szakmai munka színvonalának emeléssel látta el.

50100 cím Józsefváľosi Egészségügyi Szolgálat

Az Egészségtigyi Szolgá'|at fe|adatai év közben nem változak.
2015. évben pá|yźaatipénzbő| az Aurőra utcai szakľendelő fehijítása valósult meg.
Az intézmény feladatait saját bevételéből, a helyiségek hasznosításábő|, valamint az oEP
támo gatás bó | ťlnanszír o zza.
Az oEP ťlnanszirozźts két kasszából történik, az a|ape||átÁs, a szakellátás, továbbá' ťlnanszírozásra
kerĺilt a rezidens orvosok, valamint nyugdíjas oľvosok bére és járulékai is. 2015. évben a TVK és a
teljesített pontok źVonos nagyságľenduek az előző évive|, ezze| szemben a támogatás cisszege az év
végi kassza kitirítésével együtt l.3l8.508 e Ft volt, arni az e|őzo évihez viszonyítva 23.808,5 e Ft-tal
több. A felújítás miaÍtazoEP finanszírozásbő|bevételi kiesés nem volt.
Az intézmény a saját bevételének tęrvezésénél frgyelembe vette a felújítást, me|y az e|óző évihez
viszonyítva több mint 10.000,0 e Ft-tal csökkent.
A feladatellátásntů a legnagyobb gondot a szakemberek hiánya okozza, mind az alapellátás, mind a
szakellátás körében. Az intézmény az orvoshiáný helyettesítéssel, tulórával, megbízási és
közreműköd ői szerzódéssel pótolj a.

Az intézmény engedélyězett |étszáma 294 fó, af üres álláshelyek száma december 3 1-én 31 fő, ebből
tartósan üres 16 fő. Az intézményben |75 e Ft/fő cafetéria kifizetése kertilt részben a saját bevételéből,
részben az oEP támogatásból.

20l5. évben a felŕljítás mellett azintézmény saját költségvetésébo| az irodák és rendelők bttorzatait75
%o-ban kicserélte' 50 db számítógépes operációs rendszeľ keriilt beszerzésre, valamint a telefonközpont
egy korszertĺ digitális telefonközpontra lett cserélve a telefonkésziilékekkel együtt.

ezen
saját
több

//
c..Ę -,r 26



Az intézmény önként vál|alt feladata a kerüIeti költségvetési szervek kötelező foglalkozás-
egészségügyi ellátása' valamint az Aurőra utcai rendeloben műkodő privatizá|t háziorvosok
rezsiköltségének finanszírozása. E két feladatra 9.000 e Ft-ot biztosított az tnkormányzat.
Kötelező feladatok kiadási módosított e|óirányzata |.353.629 e Ft' a teljesítése )'.365'655,0 eFt, az
onként vállalt feladatok módosított e|őirányzata 233.857 e Ft, a teljesítése 93.990 e Ft. osszességében
a teljesítés 9|,9 %o-os. A kiadásokból a személyi juttatás és járulékai a teljes kiadás 74 yio-át teszik ki.
A várható szabad és feladattal terhelt költségvetési maradvány az oEP támogatásból képződött.
Az intézménynek nincs kifizetetlen számlája, az év során likviditási gondja nem volt, feladatait
folyamatosan e||átta.

72100 címtől a7ft00-17 címig Józsefváľosi Egyesített ovodák

Az óvodák összevonására f015. augusztus 1. napjával keriilt sor. Az óvodák költségvetésében az
összevonást kovetően is csak a szakmai feladatok e||átźsa kerĺilt ťlnanszírozásra. Az étkeztetést és a
pénzugyi - számvite|i-gazdasági feladatokat a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ
jogutódlással toľténő megsztĺnése után a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti KöZpont,
az épületek működtetését a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.látja el.
2015. évben az ővodai épületekben jelentős energetikai felújítások valósultak meg. A Pitypang óvoda
tornaszobáját a gyermeklétszám miatt vissza kellett csoportszobává a|akítani, míg az új óvodabővítés
(várhatóan 2017. év) megvalósul. Az óvodák férőhelyeinek száma a jogszabźiýan előírt terület
a|apján lett meghatźrona' Azon óvodákÍIźL|, ahol a férőhelyek sztlma vá|tozott, ott a sztikséges
szakmai eszköz<jk beszerzésére is sor került. Az összevonás után az ővoda központjának, valamint a
két telephellyel rendelkező óvoda vezetői szobáinak kialakítására és teljes felszerelésére az
onkormányzat kĺilon biztosította a költségvetési fedezetet. A nyári viharkárokban károsodott
óvodaépĺiletekben a helyreállítás megtörtént.
A 15 tagóvoda féľőhe|ye I.654 fő, 67 csoportban. 2015. évben |.434 fő gyermeket vettek fe| az
óvodákba, a feltoltottség 86,7 oń-os volt, egy csoportra jutó gyeľmekek sztlma 21,4 fő. A felvett
gyermekek közül 36 fő SNI-s gyermek. A kihasználtság a feltöltöttségnél alacsonyabb a hiányzások
miaÍt. Az óvodai ellátás ing1renes, csak az étkeztetéséľt kell térítéSi díjat fizetni. A jogszabályi válrtozźs
miatt 2075. szeptemberto| a kedvezményben' vagy az ingyenes étkeaetésben részesülők szźĺma
jelentősen megnövekedett, szülői nyilatkozat (<ivede|emtől fiiggően) a|apján is részesülhet a gyermek
ingyenes étkeztetésben. 2015. december 3l-én a felvett ryermekek 77,6 %o-a ingyenes étkezésben
részestilt.
Az cisszevonás után azintézmény engedélyezeÍt|étszáma: f73,5 fo, ebből 166 ťo a pedagógus és 107,5
fő a nevelő-munkát segítők száma. A központi költségvetés a pedagógus létszámábő| 722,8 főt, a
nevelő munkát segítőkből 100,3 főt ťlnanszíroz. Az üres álláshelyek száma 2 fő pedagógus.
A kötelező feladatok módosított kiadási e|őirányzata3I0.f0f e Ft, mely 9f,7 oÁ-rateljesült f87.708 e
Ft összegben. A kiadásból a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociáIis
hozzájára|ási adő aránya9Ü,f oÁ'

Az önként vállalt feladatok módosított kiadási e|őirányzata 67.994 e Ft, a teljesítés ĺisszege 38.778 e
Ft, 57,3 oÁ.

A költségvetési maradványok jelentős ľésze feladattal terhelt, csak kisebb háĺyada szabad maradvány.
Az intézmény fe|adatait és a mÍĺködtetést a költségvetése biztosította, az év során az épületek és
felszerelések á||aga, minősége j avult'

Az önként vállalt feladatok közé tartozik minden költségvetési szervnél a cafeteria, a jutalom, a
hrĺségjutalom, melyek a fentiekben intézményenként nem kerĺiltek felsorolásra.

2015. évbęn a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat, a Jőzsefvátosi Városüzemeltetési
Szolgálat és a Józsefuárosi Intézményműködtetési Központ megszűntetése miatt a költségvetési
beszámolók év közben elkészüItek, az évközi költségvetés módosítások soľán a maradványuk a feladat
e l látás i szerv ezet kö lts é gvetés éb e, támo gatás ába épült be.

III. Egyéb információk a 2015. évl zárszámadási ľende|et tervezet1el kapcsolatosan
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Az onkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2015' évi
engedélyezett és átlagos statisztikai állományát a rendelet-tęryezet 5. melléklete mutatja be.

Az Onkoľm ányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások összegét céIonként a rendelet-
tervezet 6. szźlmű melléklete tarta|mazza.
Az elidegenítési kedvezmény az önkoľmányzati rendelet alapján járő,2015. évben a VételárbóI
elszámolt kedvezméný j elenti.

A. tervezett több éves kötelezettség-vál|alások teljesítési adatait a rendelet-tewęzet 7. szćtmtl
melléklete r ész|etezi évenkénti bontásban.

Könywizsgá|ói jelentés
A könyvvizsgálói feladatokat a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft'|átja el (1148. Budapest Fogarassi
lit.58, MKVK ig. sz.: 00062.), a könyvvizsgá|atotvégzi: Papp Lajos MKVK ig. sz.: 000083.
A f0I5. évi ztrszźtmadási ľendelet-tervezethez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés az e|őterjesztés f .

mellékleteként kerĺ'il bemutatásra
A k<inywizsgáló által felszámított éves díj összege: 2.I40 eFt'

Á.2015. évben az onkormányzat,a Po|gáľmesteľi Hivatal számviteli politikája nem váItozott.

A könyviteli szolgáltatás köľébe tttoző feladatok iľányításáéľt, vezetésééľt felelős személy
adatai: név: Páris Gyuláné, szül. név: Pápai Edit, a.n.: Jakab Ella

2000 Szentendre
Ortorony u. 4.

Mérlegképes regiszhációs szám: l4638 l
S zakterü let : á|lamháztartási
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5 nq ?n

Alnair Kereskedelmi és

Péuiigyi Tmácsadő Kft

iomogyi B. u. 14.

A hátralék behajtásának érdekében elöbb peres, ezt k vetöen vH eljáÍás

bdult' uonbm z ĺigyben előĺelépés nem t nént, ąért 2010. jmuáÍ l9'
napján ismételtenjo8Ía adásm kerĹilt a volt bérló iratilyagą hogy a taltoźs
behajtám iránt viikséges jogi iĺtézkedéseket mę8tegyék' Tekintettel m
mnbaĺ1 hogy minduidáig 9 év telt el, és a végĺehajuási folymat ál|áĺáĺÓI
tudomÁsnk nem volt' u Önkományat kÖvetelése elévtilt'

Beh8jthat8t|8nság oks

Rrákőcá t 57

Keľeskedelmi és

Nsś J. u. /.

vartes KeÍeskedelmi KÍ

A FôváÍosi TÖryénygék cc.ol-09-73053l/38. száĺn végrese a|apjÜ a cćg
. cédéđ'éLhÁ| łÁŕÄ|vé TÄr|é. h.rá|Uq. 

'nl{ 
tn 

'7

KÜibiképlet KeÍeskeiclmi
és vendéglátő Kft

szentkirálŕ u' 23.

20ĺ5. éYi hitelą6i vesztségként leĺÍt behrjthatatlrn k6Ýete|ések

A Fővátosi T ryénygék cc.01-09-899598l4|. szćnívégzése alapján a @g
n céoieMŕkhőĺ tňÍő|ve Tńť|éŚ hatálv'. 2ol 5 l0 l7

Rousso Fruit Kfl

A FőváÍosi TÖwénygék cc.0l-09-l73 165/34' szím végzése alapján a eg
a céqieMékböl ti'ri'lve' Tiirlés hatálva: 2015. l l. 05.

BaueÍ s. u' 7

Minen-FábÓl Kft.

A F váĺosi Tóľényszék cG.Ol-09-865096/7l ' szím végzése alapjrán a rcg
. .ldAđ'iLhÁ| łÄŕÄ!-Ä tÄ.|lé h.łÁL'..'Ôĺ < ĺ r Ôl

Népsźnház u. 45

ttákőczi 53 Divat K.ft.

.Ą @8 2015. 06. 05. napjávď a Fóváĺosi Töryényszék 25.Fpk'0l-l4-
00857a|3. sziffií, végzésével felsámolÁs alá keriilt. A tÖrvénys4k által
kijelÖlt felgámolÓ a KERSZI Kereskędęlmi és Péuiigyi Szeľwési-
TÚác$dÓ zrt. a kł'vete|ést a 2000' évi c' t rvmy 3. $ (4) bekezise l0
Pont c) 8lpontje alapján nyi|atkoatábm behajthatatlmak mjnősítette'

r'eritatum Kft.

Mosonyi u. I

Easuná|ati díj

(ovács János

Bďoss u' l05'

! m kKfr.

Oru.3

A Fóv&osi TÖryénysrek cc.ol-09-868048/63. száĺnťl végzés alapján a cćg
! céEie8ľzékböl tÖrólve. TÖÍlés hatáya: 20,l5. 06. 20.

'ahő Tibomé

RákÓcá tit 53

\ FőváÍosi TÖrvénygék cc.ol-09-065699/78. vámĺr végzése alapján a cég

' 
.éd.e'ÁLhÁ| tÄŕÄh,F TÄŕ|Á. h.r4lv..'nt ś ÔÁ'1

imimp*-S Kft

Bérleti díj

Dobozi u. 13.

\ Fejér Megyei Bíĺőug cG.o7-o9-o2|320Ro. szám végrese alapján a eg a
]é&je8yzékbôl tÖÍ.'lve. T Í|és hatálya: 2015. 06. 03.

' 
ldÝiget.viÍág Kft'

Légrcv u' 6.

'uhág Eruébet

\z Inslvent Kft. 8 2000. évi c' t rvény 3. $ (4) bek' l0. pontja alapján
c@ltą how s kÖvetels behaithatadm.

ls 834 t57

szentkiÍályi u. l l

víz-śatornadíj

vÍátrix Computcr Kft.

\z Á'lexmder Co' K.ft a 2000. évi c' ttiNény 3. $ al&pján ig@ltą hogy a
.^wFrF|áś h.h'iíhqr.ŕ|Aň

BrÓdy S. u' 27

C\l

237 650

r'uga.Ąrpád

\ Ke%u.solder.ser@L Kft' a l99l. évi xLx. t Nény 46. $ (8) bek.
l|anián ionzn|tĺ hnw n kóvłe|éq heheitheĺeĺen

Bérko$is u. 23

(9

{ KeMi zrt' a 2000' évi c. ti'Nény 3. $ (4) bek' l0. pontja alapján iguoltĄ
low 8 kÖvetelés beh8ithatatlil.

szÖrény u' 5-7

I

Sremét
szÁuítási díj

3 039 615

749

A Béhm Ugyvédi IÍoda a 2000' évi c. ti'ryény 3' $ (4) bek' l0. pontja alapjráĺ
iđo'^ka s^m,. LÄvÁĺe|á. e|álŕilÁ. ňioň h.h'iĺĺ6r.d.ň

49t

Dankő u.33.

{z AFI zÍt. 8 2000' évi c. t ryény 3' $ 4. bek. l0. c)' pontja alapján iguoltą
lnw n Lawłe|ér heheiĺhataĺ|ĺn

Bďoss u' 92.

0

A Béhm Ügyvédi lroda t]Ájékoztatoą hogy e eljáÍfu befcjtődése Óta tÖbb,
ńiir ś áw rAk A| A'áŕ đ L^wArA|;. á|;r'r|r

545 809

DaĺkÓ u. 30.

t92 922

A Mor@ Kft' a cstv' 46' $ (8) bekezdés alapján ig@ltĄ hogy a k vetelés
beháithebt|ffi

Fíitésdíj

71 8t

531 081

l5 363

| 275 08(

A Trend Gazduági Képviseleti Kft' a 2000. évi c. t ryény 3. s-8 alapján
ioĐ.|tĺ hÔd 

' 
kňvđe|é< hehehhatĺĺ|nn

I 156 655

Ą' Béhm Ugpédi lroda a 2000' évi c' t ruény 3. $ (a) bek. l0. pont g)

'Inontie 
a|nnián ipĐ-Ó|te hnN n kěvđe|éś é|édĺéŚ miáh heh'irháf't|'n

46 103

KésedeImi
krmaa

'14 608

ł Béhm Ugyvédi Iľoda a 2000' évi c' t ilény 3' $ (a) bek. 10. pont g)
iloontie Elanián icu.|tá hnw 

' 
kävďe|éŚ e|éM.iléŚ miĺŕ beh'hherit|án

0

I

A Béhm Ugyvédi Iĺoda a 2000. évi c. tÖryény 3. $ (a) bek. 10. pont 8)
n|nÔnĺin á|'nián io',n|tá hÔŃ ä kóvěfe|éś é|édiléś miáŕ héh'ifh'rát|'n

0

109

0

30:

0

42 9?5

L 662 570

Végrehĺjtási
kitltsegek

0

244 451

zt't44

89 371

0

l3 2l:

ltz 64(

Továbbgámláz
ott téte|ek

(lomtalanítás'
{íĺłÁł\

0

I 058 54:

298248

0

0

elôtqrj6ztćs
2' me|||éklet

c

2l

9238(

c

I

l8 501

8:

0

35'I 601

n6 423

C

0

I

Ktĺvetelés
Összgen

t96

0

58 878

f't1

0

l 333 50ć

0

49 276

0

0

l6't 931

0

8 13:

19 439 l4l

0

0

t8 565

t3 2l

0

lI 265

553 242

0

4r281:

3 164 558

0

0

7 929

0

0

f72962

zl

I 16 099

0

0

9 284

3 454281

0

t44

27824(

t't6 914

l7 808

0

56 58(

0

354 669

0

275

15 09(

672 441

0

0

12698(

7ś9 81!

t4 814

0

0

353 |Ąi

611 701

20 946

0

9',1 070

10 935

t 288 30

0

0

to 29t

t2 498

3618'1

c

|21275Ą

0

47 341

39 931

0

17 984

l8? 093

1,65 6',12

0

l8 501

278932

I 127 80(

0

0

s1 934

0

0

0

18 l,l4

25 Lt3

0

0

1t? oRt

410 t58

0

371 97i

c

300 504

0

0

t72 651

c

0

0

I 6tl 991

0

0

0

0

-10 84(

2 530

0

100 30!

0

39 966

4f609i

0

0

t50 810

I 814 99!

0

0

32004

9 364

| 612 431

c

flo tli

0

c

t2E379l

0

c

3 480 3l

C

0

471 9fl

0

191 941

0

16286.

0

EEt 291

100 4il



Bér|ó neve

,Iyári Tibor

'/|agyulÁszJL

Mja-VillKft.

Bérlemény címe

lVhite House Kfr

Tolnai L. u, 29.

White House Kft.

Srerdahelyi u. 2.

slqTď Hungary Kn

Fiumei t 25

Mďker-Hygiene Kft.

Kálvária téÍ 16. 32. 8lbďét

]uÍbai sándor

Ká]váÍia tér 16.3l. atbetét

\ Béhm Ugyvédi koda a 2000. évi c. t ruény 3. $ (4) bek. lo. pont g)
Llpontja al8pján igeoltą hogy a kÖvetelés eléw|és miatt behaithatatlm

Váĺszegi András

)r' Keĺényi Géa ii$lvéd iguolĄ hogy a bérló tr kĺls nélkul elhunyg a
.ôvđe|éŚ hehnif hárát|än

B%Íédi u' l0.

yáÍgcgi ÁndÍás

I Quality Tem Kft. a 2000. évi c. ti'ryény 3' $ (4) bek. lo. pont c) alpontja
rlapián is@lta how a kővetelés beheithebt|en

víeĺsyside Kereskede|mi és
ł'nIoÁ|ŕ'fÁ KŔ

BehgjthstatIanság okr

Losonci tér 6'

A sonten Kfr. a l99t. évi )(Lrx' tÖrvény 46. $ (8) bekezdése és a 2ooo. évi
C. w' 3. $ (4) bek. | 0. pont c) alpontja alapján iguoĺtą hogy a kÖvetelés
rehaithahtlm

AprÓ MeLál Kereskede|mi
áś Ś'^|đá|íqłÁ rc

Bérkocsis u. 29

A sonten Kft' a l99l. évi xLIx. t ryény 46. $ (8) bekezdése és a 2000. évi
c. tv. 3. $ (4) bek. 10. pont c) alpontja alapján i8@ltą hogy a k vetels
behaithatatlm.

(ďácsny s' u' 17' 20 nr2

'rohe-Fruit 
Kft

A slrynet Hungary Kfr' jogutődja a T6-keĺ Kft. felÝámol a'lá keriilt' A
KomáÍom-Eszter8om Megyei BírÓság l l 09 0l49l3 szám|i vé8zéF alapján a
cég a cégiegyzékbó| tŕir lve. T Ílés hatálva'' 2o|2. M' 

'9'

(mácsony S. u' l7. 27 m2

2015. évi hite|eői vszteségként leÍrt b hejthrtrtlan koÝétćlések

ULI(oczi rlt 57.

A Főváĺosi BĺĺÓság 0l o9 464200 számÚvégzése atapján a cég a
cégieEyzékből tt'rt'lve. Tt'rlés hatálva: 20 I 3 . 07' l l .

iastctte vendéglátÓ és
(ulfuŕális Kft

Css J. u. 7.

Á Béhm UBłédi Iroda a 2000. évi c. t ryény 3' $ (4) bek. l0. pont Đ
alpontj8 a'|apján i8@ltĄ hogy a k vete|és behajthatatlaĄ a bérlő rÓk.is
nélhil elhunw

Álnair Kereskedelmi és
Péuilgyi TmácndÓ Kft

A Béhm Ügyvedi Iroda a 2ooo. évi c' tÖryény 3. $ (4) bek. to. Pont g)
aloonti8 aĺaoián isżoltŁ how e kóvété|éŚ e|éviléc miĺĺ hchĺiĺhĺtct|qn

oÍúy í,t 45.

Hasunálati díj

A Béhm Ugyvédi Iroda a 2000. évi c. t ryény 3. $ (4) bek' lo' pont g)
slpontia alapián ic@ltĹ hoR a k vetelés eléviilés miatt behaithaut|m

M&Moriginál
Kereskedclmi és
szÔ|eálbt Kft

A Fôvárosi T ryénysrek cc'0l-09-l73 165/34' sámri végzése alapján a cćg
a cécietrzékbőI tt'rti|ve. TÖrlés hátálva: 2015 l ! 05

Dobozi u. 7-9.

A FőváÍosi Ti'ryénysrek cc'o l -09-865096/7 l ' vámri végzése atapján a cég
a cégiegyzékból t r |ve' TÖrlés hatálva: 20l5. l l. 04.

Kuibiképlet Kereskedelmi
és vendé8látö Kft

Szentkiĺá'lyi u. 23'

A eg20|5. 07. 22. napjával a Föváĺosi Tĺ!ľényszék l5.Fpk'0l.l4-
00882B/l2. szán vé8zsével fe|sámolás alá keÍiilt. A t ryénygék által
kijelÖh felwámolÓ u Elsô Magyu tnkományati vagyon- és
AdÓsságk*lő Kft' a kÖvetelést a 2000. évi c. tiiryény 3' $ (4) bekezdése l0.
pont c) alpontja alaPján nyilatkoatÁbm behajthatatlmak minősítette'

Bérleti díj

Rousso Fruit K-ft

)szkáI-Antik Kft.

Bauq S. u. 7

iraday Kft.

Víz.matornadíj

609 823

A Fóváľosi Tóruényvék cG'o|-09-944453l34. uími végzése a'|apján a cég
a céciesyzékből t r lve' TÖÍlés hatálva: 2015. 09. 30.

nš1. \
'iimÖk 

Kfr.

Mosnyi u. t

1463c/.

(Ńo

t cć8 20l 5. 06. 05' napjával a Fővárosi T ľénysrek 25'Fpk'0l.l4.
)o8572l|3. vÁrn Ýégeséve| fe|sámolás a|Á kgtilt. A t Nénygék ált'l
.ijel lt felgánolÓ a KERSZI Kergkedelmi és Pćuiigyi SzeľelsĹ
tuác$dÓ zrt. a k vđelést a 2000. évi c. tÖwény 3' $ (4) bekezdé* l0.
rcnt c) alpontja a'|apján nyilatkoatábm behajthatatlmak minősĺtętte.

381 921

]ďoss u' l05.

szomét
szá||ítási díj

tĺlői |rt 44

725 55(

15 763

)Íczy út 45.

A FővÜosi TÖryényszék cG'Ol-09-868M8/63. sámri végzése a'|apján a eg
r cégieg]uékből tÖri'lve. T Ílés hatály8: 2015. 06. 20.

6 8r0

2t4 ?53

izentkiĺályi u. l l

A FejéÍ Me8yei BírösáEcc,o7-o9-0f|320l3o' sámi végzéF a'|apján a cég a
cé8ie8ylkbó| tÖr |ve' Tórls hatálya: 20l5' 06. 03.

0

53

229 182

Fůtásdíj

lll

Az Insolvent Kft. a 2000. évi c. t ryény 3' 6 (4) bek' l0' pontja 8lapjáĺ
isuolta how e kóveE|áś hehnithet't|'n

2 419 t34

l5 85ĺ

0

68 48i

A cé8contÍoll Kft' a 2000. évi c. t ryény 3. $ (4) bek. l0. pontja alapján
icuoltą hoľ a kÖvetelés behaithatatlm.

l8 501

686 393

I 568

A Béhm Üg)ruédi koda a 2ooo. évi c. tÖryény 3. $ (4) bek' l0' pontja alapján
ic@ltą how a ktivetelés elévillés mian behaithaut|an

Késedelmi
kamat

zt 744

39 0l

I

c

405 790

Az AFIzrt'. azooo. é,i c. t Nény 3. $ 4. bek' l0' c)' pontja alapján igm|tĄ
how a kÖvđelés behaithahtlM,

552

254 2l/

99(

466 730

c

19 328

végrehajtási
kłiltségek

2692t

522 031

(

64

12 08(

l4(

elóhjsáćs
2. melllék'leb

0

53 946

0

29423(

0

Továbbszám|áz
ott tételek

(|omtĺlsnítás'
ĺiité.ĺ)

9 68(

0

65 130

0

93 4r4

s53',|?(

(

z't s&l

33 838

0

37 824

0

57 686

27 581

0

Követelés
lsszsen

t3 215

83 324

0

0

0

c

0

5336929

22t 001

0

0

0

0

13 620

742 83',

t66 621

0

0

0

'126 441

196 55:

0

0

4l 550

0

0

437 68.

t'o oÔ:

0

0

49 560

l5 85ĺ

0

I 024 806

0

80 85i

930 521

840 7t

0

0

0

? 921

56r

0

0

3E:

0

0

0

0

91 333

260 2tl

t41't:

2 4|Í

0

0

66 48:

2 1ti f9/

63 43i

0

105 083

0

0

933 5l

245 951

c

0

1,0 57t

t63''4

206 79C

48t

0

l8 501

0

t7l

513 971

0

4 96(

f 621 031

0

0

t8 501

19 84ĺ

I 552 99(

0

0

I 3s6 63t

0

0

0

635 73:

0

6l l14

0

0

4t5 r1l

c

44 46(

0

263 62',

105 860

764 49!

0

0

0

0

5l 05,

l05 58ĺ

0

6 756 99t

0

39522t

0

811 434

179 4tl

ĺ 45E 6ll



Bérlô neve

lmimpw-S Kff

Iuhász Eruébet

Magyď LászlÓ

Bérlemény címe

Luxor Studio Kn

Bérkocsis u. 23.

White Hous Kft

)ÜkÓ u. 33'

ľhite Hou* I(fr'

Srerdahelyi u. 2

Iĺ-Misi Kft.

Rak@zi Út 57.

Kálvá'ia tér 16' 32. a'|betét

A Mor@ Kft' a cstv' 46' s (8) bekezdése alapján ig@ltą hogy a kÖvetclćs

Rozikeĺ GMK

A Béhm Ugyvédi lroda a 2000. évi c. tt'Nény 3. $ (4) bek' l0. pont g)

aloontia alapián is@lt& how a ktivetelés clévtilt'

Kálvária téÍ 16. 3l. albetét

Rożker GMK'

Df. KeÍényi Géa ligyvéÁa249ĺ2000' @I24') Kom' rendelet 5. $ 3'
pontjának d) alpontja alapján iguoltą hogy a kÖvetelés behajthatatlm a bérlő
elhvinŕ nincs vewon

Behajth8tatIanság oka

Gastette vendéglátÓ és
KlIlnrrÁ|i< Kfi

Üllôi ĺtt 66/A

Dr. Kcrényi Géa ĺtgJrued a ctv' (2006. évi v' w.) l 18. $ (2) bek. alapján
ic@ltĄ how a kóvetelés behaithat8tlu'

Alfmoney Projekt lđ

A sonten Kft. 8 l99l. évi xLIx. tÖrvény 46. $ (8) bekezdése és a 2000' évi
c. tv. 3. $ (a) bek' l0' pont c) 8lpontja alapján ig@ltĄ hogy a kÖvđelés

Nagy FuvaÍos u' 5.

Albert zoItán

Demokatikus Roma

Nagy Fuvďos u' 7

A sont6 Kft. a l99l- évi xl-rx. t ryény 46. $ (8) bekezdése és a 2000. évi
c' tv. 3. s (a) bek. 10' pont c) alpontja alapján igmĺtą hogy a kt'vetelés

2015. évi hite|eói YÉtségként |eírt behajthĺtetlan k6vetelésék

tája-vi|l Kft.

BÜoss u. l05.

A Budapest Holding ZÍt. a l 99 l . évi xLIx. ti'ľény 46. $ (8) bekezdé* és a
2000. évi c. tv' 3. $ (4) bek. l0. pontja alaPján i8uoltr' hogy 8 k vete|és

|015. évi bahrjthatgtlan helyiség bérleti díj óssaen:

Srerdahelyi u. 16.

A Roźker GMK jogutÓdja a Roáker Kft' A FövÁrosi BÍrÓság 0 | u 230243
szám végzése a'lapján a eg a Cégjegyzékbö| t r lve. T.'Í|s hatály8: 2000.

JÓEfkÍt. l8'

Kisfaludy u. 2814.

A Roziker GMKjogutÓdja a Roáker Kft. A Föváfosi BírÓság 0l 04 230243
sámj végzése alapján 8 cég a cégiegrekből tiirÖlve. Tlirlés hatálya: 2000.
os 7s

Hasuná|ati díj

Fiumei t 25

A FőváÍosi T.'ryényÝékcc.0|-o9.944453B4' szÁmí végźse alapjźn a eg
á céoiéouŕ].há| rôrő|v. Tôr|éŚ háł{lvá. 

'o|5 
og 30

AFővďosi TÖryénysrek cc.ol-09-874059/46. sámi végzése alapján a cćg

' .ád.MéLhÄ| ł^ŕÄ!vé Tňŕ|é( h'f4|U'. 
'nls 

n? n?

t2031

\ Béhm Ugyvédi lroda a 2000. évi c' t rvény 3' s (a) bek. l0. pontja alapján
d.-^k. ĺ^fu Ô LAU*á|!. .|ldill. ňiqí háĺ.í|á1'+|..

Bérleti díj

13 701

\ Béhm Ugyvédi Iroda a 2000. évi c. tőrvény 3. $ (4) bek. l0. pont g)
dDontia 8'|aDián iceoltł hoł a kdvetelés elévtilés miatt behaithatatlm

\\.x

\ Quality Tm l(ft. a 2000. évi c. tÖrvény 3' $ (a) bek. l0. pont c) alpontj8
l|aĺiÁn igazn|tz hnw a kôvđeléŚ heh'ith'teÍ|en

209231

TovÁbbszám|Áatt
ĺzo|oí|łłtÁqnk

Víz-satornadíj

213 3L:

cp
-

I 103 343

0

Sremét
níl|ítĺísidíj

4 55ĺ

739't81

nAHÔiłhoŕo1|oň lÔLhÁŕAL

18l 964

9 735

0

z 544

L't'I 728

Fütésdíj

2',|46

2033

l8l 872

22 681

0

Késedelmi
krmet

t22399

2 643

32 56(

Végrehajtási
kö|tse8ek

0

l0 871

2 388

32 56(

85 0r8

62f22(

33 921

I 48t

t5 320322

t59 306

Továbbszám|áz
ott téte|ek

(|omtĺlĺnítÁs'
{ĺiŕÁc\

33 66t

25 661

0

35 98:

elôlerjsztgs
2. mglllékletp

82O2l

c

0

0

40 038 59t

141 99(

23 96ź

c

0

104 38,

14 214

K vetelés

Összgen

32 702

ul84(

t8 30(

0

5 t8:

3 600 533

82 l6t

tO 651 it82

724

0

0

fl 52

8 55(

l7 zft

0

f9341

C

I 321 86',,

| | lí4B 98ĺ

5 459

371 69'

0

2 t34

319 03(

0

| 217 891

0

t ott ao9

3 361

0

I 006 58(

0

'1302

3t 949

E t15 532

269 584

lq l?t

26274r

1 385 96t

365 t4(

' 
oĺĺ

13 00!

39 1u

132331

s8 49i

E4 53(

683 51

69 915 14(

l loĺ 1ĺ1 )1 |Á) Á1Á



Bérlemény címe

Alfôldi u. 5. fsz. 5.

Baross u.122.3. em.59.

Baross u.124.2. em.35

Bérló neve

Lakatos Pá]né

Baľoss u.74.3, em. l7

2015. évi hitelezói veszteségként leíľt behajthatat|an kiivetelések

Beľzsényi Lász|ó

BÓkay J' u. 56. II. 40.

SzabÓ Miklős

Dankő u. 16. II

2000.évi Szt.3.s (4) bekezdés l0.pont d) alpont
Hagyatéki eljáľás ingÓságok és eryéb iĺánt nem
indult

Behajthatatlanság oka

Takács JÓzsef

Delej u.51' 5 ép. fsz.6.

2000.évi Szt.3.$ (4) bekezđés l0.pont d) alpont
Hagyatéki eljarás ingÓságok és eryéb iránt nem
indult

.8

Horváth Tibor

DiÓszesi S. u. 18. III' 17,

2000.évi Szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Hagyatéki eljáľás ingÓságok és egyéb iĺánt nem
indult

Businé Barna Gy rgyi

2000.évi szt.3.s (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Hagyatéki eljárás ingőságok és egyéb iránt nem
inĺlllIt

DiÓszegi S. ll, 44l A. fsz.1.

Szép JÓzsefué

2000.évi szt.3.s (4) bekezdés lO.pont e) alpont
Végrehajtási kÖltségek nincsenek arányban a
k vetelés Összesével

Doboziu. 17. II.28.

20|5.t2.31-én
nyilvántaľtott

bľuttÓ hátralék
łisszesen:

Sztokanovics Gabľiella
Irma, Sztokanovics
Péter Attila

2000. évi Szt. 3.$ (4) bekezdés l0. pont d) alpont
Hagyatéki eljĺírás ingőságok és eryéb iľánt nem
indult

Dobozi u.23. fsz.6.

2000.évi Szt.3.$ (4) bekezdés l0.pont e) alpont
Végľehajtási k ltségek nincsenek aľányban a
kŕiveÍel és łisszeoével

Mata Katalin

65 000

Lakbéľ

Nary SzilárdKźlmĺér

2000.évi szt'3.$ (4) bekezdés l0'pont e) alpont
Végrehajtási k ltségek nincsenek arányban a
k vetelés sszegével

148 009

Vaľga Béla

2000.évi szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont d) alpont
or klési bizonyítvrány szerint haryatéki vagyon
nincs

30 593

Szemét

I 477 385

2000.évi szt.3.$ (4) bekezdés l0.pont d) alpont
Hagyatéki eljárás ingÓságok és eryéb iĺánt nem
indult

43 814

I s25

t0 594

382

2000.évi Szt.3.s (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Haryatéki eljárás ingÓságok és eryéb iľánt nem
indult

Viz

485 885

70 872

20 355

elóterjesztés

2. melléklete

940 236

Lifr

23 813

126 493

185 365

Fĺités

42308

83 84C

t3zts

160 299

0

Egyéb
(DHK)

39 60s

806 135

7 417

8 792

0

0

4f4 847

9 639

1 853 268

12389

0

0

19 7',72

0

4 212

3 57ć

0

l9 140

0

36 126

213 f07

0

30 564

0

0

2 03C

0

7 896

0

189 42',1

0

0

38 373

0

t7 501

I r75

0

2 4|Ą

r 450 634

0

0

12744

0

0

I 83C

0

0

0

319

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Bérleménv címe

Dobozi u.41. I. 40.

Fiumei tft3/B.fsz.3

Gvulai Pá|u.7 ' fsz.2.

Homok u.7 .Il. lflA.

BérlŐ neve

Brandenburs Ede

Jőzsefu. 4|' fsz. 1.

Pálfi István

JÓzsefu' 4l. III. 6.

2015. évi hite|ezói veszteségként |eÍľt behajthatatlan kiivetelések

AsthoffTamás

Jőzsefu. 6I.II,25

Sipos Zoltán

Z000.évi SZt.3.$ (4) bekezdés lO.pont g) alpont
Kłivetelés elévĺilt

Behajthatatlanság oka

2000.évi szt.3.s (4) bekezdés lO.pont e) alpont
Végrehajtási k ltségek nincsenek aľányban a
kÖvetelés sszesével

oľdas Jánosné

Kálvaľia u. 21.3. em. 1.

2000.évi szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont g) alpont
K vetelés eléviilt

Gyovai Mátyásné

Koszoľti u.f2. fsz. |3.

2000.évi szt.3.$ (4) bekezdés l0.pont g) alpont
K vetelés elévĺilt

Barabás János

Kóris u. 11. fszt.S

2000.évi Szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Haryatéki eljárás ingÓságok és egyéb iľánt nem
indult

Bal;áas Gy rgy

Kóris u. l l. fszt'5

2000'évi szt.3.s (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Hagyatéki eljfuás ingÓságok és eryéb iľrĺnt nem
inđllh

2015.12.31-én
nyilvántartott

bruttő hátľalék
łisszesen:

Máľton Ignźtcz

Kórisu. f6.3'em.4.

2000.évi Szt.3.$ (4) bekezdés 1O'pont d) alpont
Haryatéki eljáľás ingÓságok és egyéb iĺánt nem
indult

Simontoľnyai Gáboľ,
Simontornayainé L.
Julianna

ts

2000.évi SZt.3.$ (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Haryaték átadő végzés alapján nincs fedezet

142 475

Simontoľnvai Gábor

Lakbér

2000'évi Szt.3.s (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Hagyatéki eljárás ingÓságok és eryéb iĺánt nem
indult

65 970

Schiiffer JÓzsef

2000.évi szt'3.s (4) bekezdés l0.pont d) alpont
Hagyatéki eljárás ingÓságok és eryéb iľánt nem
indult

530 465

30 888

Szemét

132296

2000.évi Szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Haryatéki eljárás ingÓságok és egyéb iľánt nem
inĺlllh

48 249

I 673 825

29 049

469 739

2000.évi szt.3.$ (4) bekezdés lO'pont d) alpont
Hagyatéki eljáľás ingÓságok és eryéb iránt nem
indult

VIz

'14 992

137 822

3 818

I

elöterjesztés
2. melléklete

081 240

82 538

Lift

1 313 873

12 63C

l0 09ć

13 903

Fĺĺtés

92 943

I 439 723

174 594

0

48 096

s09 167

Egyéb
(DHK)

1346201

47 f08

0

t4 867

0

799 361

4t'7 991

0

972 215

185 533

0

0

504 210

0

29 9r1

262784

0

107 683

0

203 669

0

0

2 697 809

619 r73

98 198

95

0

0

74 041

532 679

t94',t29

0

I 019 l0t

0

0

743 793

0

66 389

0

0

573 8t7

0

250

0

0

I 0ć

122 354

0

0

0

l 4f8 602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Bérleménv címe

Kóris u.  la. fszt.1,

Leonaľdo u.40. fsz.2

Leonardo u. 40. fsz. 4

Béľló neve

Leonarđo u.41. II. 11.

Rőma Beqjamin

2015. évi hitelezói veszteségként leíľt behajthatatlan ktivetelések

Leonaľdo u. 4-|4. fsz' 2.

Sziláryi Nikolett

Szĺics Dávid

Leonardo u.46. fsz.2.

2000.évi Szt'3.$ (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Hagyatéki eljárás ingÓságok és egyéb iľánt nem

indult

Kószegi Béla,
Kószeginé Gulyás
I|víárta

Lujzau.18.IL 25.

Behajthatatlanság oka

2000'évi Szt.3.$ (4) bekezdés l0.pont e) alpont
Felkutatása nem iáĺt eredménnvel

Csányi Rudolf

Ltjzau.26. fsz.5

2000.évi Szt.3.$ (4) bekezdés l0.pont e)

Végľehajtási k ltségek nincsenek arányban a

k vetelés sszesével

Magdolna u. 36. A. ép.

Fszt. tla

Szomolnoki Gézáné

2000.évi Szt.3.s (4) bekezdés lO.pont e) alpont
Végrehajtasi k ltségek nincsenek arányban a
k vetelés sszesével

Kerek LászlÓ

Nagyfuvaros 26. fsz.6.

2000.évi Szt.3.s (4) bekezdés l0.pont d) alpont
Hagyatéki eljáĺás ingÓságok és egyéb iľánt nem
indult

2015.12.3|-én
nyilvántartott

bruttĺi hátľalék
fisszesen:

Riisics Gábor

Németu. |3.fsz.6

2000.évi szt.3.$ (4) bekezdés l0.pont d) alpont
Haryatéki eljárás ingÓságok és eryéb iľánt nem

indult

Danyi Sándor

NépszínhŁ u. |7.I.4/A,

2000.évi Szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Haryaték átadő végzés alapján nincs fedezet

Nś'

C.\

Pntér Zo|tán Ferenc

2000'évi szt'3.$ (4) bekezdés l0.pont d) alpont
Haryatéki eljĺíľás ingÓságok és egyéb iĺánt nem
indult

491 111

Lakbéľ

Pucz Ferenc

s17 981

2000.évi szt.3.s (4) bekezđés lO.pont d) alpont
Haryatéki eljárás ingÓságok és eryéb iľánt nem
induh

Cseik Sándoľné

r20 184

Szemét

2000.évi Szt.3.$ (4) bekezdés l0.pont d) alpont
Hagyatéki eljárás ingÓságok és egyéb iĺánt nem
indult

9 376

166 007

29 039

2000.évi szt.3.$ (4) bekezdés l0.pont d) alpont
Haryatéki eljaľás ingÓságok és eryéb iľánt nem
indult

80 850

vtu

4 t31

486 558

2000'évi szt.3.$ (4) bekezdés l0.pont d) alpont
Hagyatéki eljáľás ingÓságok és eryéb iránt nem
inĺĺllh

79 367

elöterjesztés
2. melléklete

t7 695

38 660

290 083

Lift

2 03C

272 613

207 582

Fütés

0

2030

0

6 787

176 168

Egyéb
(DHK)

3 215

0

105 449

I 375 304

0

0

9 314

f 478

0

0

sf 5L8

452 075

0

9 526

0

0

0

236 734

29 39s

47 217

0

25 4t3

0

0

170 879

92 60',1

542 598

0

r43 571

0

0

20 029

98237

0

486 558

55 544

0

0

456704

994 999

8 374

0

0

225 652

0

84 830

0

0

l8 814

0

0

0

0

0

0

0

I

0

064

0

0

0

0

0



Béľlemény címe

Népszínház u. 45. II.
28ĺA

orczy ít 42. I' 3.

Orczy ttt42.I.4.

Béľló neve

Ligeti Istvánné

Práteru. 18. fsz. 10.

Práter u. 55. félem' 5.

Kutyei János

2015. évi hitelezői veszteségként leíľt behajthatat|an kiivetelések

Práteru. 63.Iv.47

Szolnoki Lászl'őné

2000.évi Szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Hagyatéki eljáľás ingÓságok és eryéb iľánt nem
indult

Práter u. 75. fsz. 18

Behajthatatlanság oka

Kríntor Judit

Sarkánvu. 1. fsz.6.

2000.évi Szt.3.s (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Hagyaték átađó végzés a|apján nincs fedezet

Lorncz Káľolyné

2000.évi szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Haryatéki eljáĺás ingÓságok és eryéb iĺánt nem
inđult

Saľkányu. l. fsz. 8'

Henk Gábor

2000.évi szt'3.$ (4) bekezdés lO.pont e) alpont
Végrehajtási ktiltségek nincsenek arányban a
k vetelés sszeeével

Somogyi B. u. 14. fsz. 3.

Tari János

Lakatos JÓzsefrré

2000.évi Szt'3.$ (4) bekezdés lO.pont g) alpont
Kłivetelés eléviilt

Somogyi B. u. 14. fsz. 8.

2015.12.31-én
nyi|vántartott
bruttĺĺ hátľa|ék

ässzesen:

2000'évi Szt'3.$ (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Hagyatéki eljárás ingÓságok és egyéb iľánt nem
indult

Somogyi B. u. 14.fsz
9/A.

Dobai Lajosné

2000'évi Szt.3.s (4) bekezdés l0.pont g) alpont
K vetelés eléviilt

Hajas Eva Klára

2000.évi szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont e) alpont
Végrehajtási k ltségek nincsenek aľiĺnyban a
kiivetelés ôsszepével

258 513

Lakbér

Nadobán Gyiirry

2000.évi Szt.3.s (4) bekezdés l0.pont e) alpont
Végrehajtási k ltségek nincsenek arányban a
kŕivefelés ŕisszeoéveI

361 155

Gá|ZoltÁn

2000.évi szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont e) alpont
Végrehajtlĺsi k ltségek nincsenek arányban a
k vetelés Összegével

t9t 705

Szemét

10 791

2000.évi Szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont e) alpont
Végrehajtási kiiltségek nincsenek aľányban a
kÖvetelés Összesével

95

46 033

I

66 808

2000.évi szt.3.s (4) bekezdés 10.pont e) alpont
Végrehajtási kiiltségek nincsenek aľányban a
kiivetelés iisszepével

Viz

128 661

8 313

50 071

elóteťesztés
2' melléklete

249 346

Lifr

16 85C

2 478

0

9s 230

30 885

Fütés

2t5 907

t0 152

t4r 442

0

2 552

Egyéb
(DHr9

20f08

'71

22 480

0

0

0

I 30

10 267

l9 031

2 552

20218

0

0

77 568

t8 945

0

4 578

24 440

0

0

97 s74

0

12 105

0

0

14 539

0

5 155

5 364

63

0

7 046

0

3 576

0

0

0

I 531

0

t2 538

3 576

0

0

0

4 s37

3 s76

0

0

0

t3 818

0

0

0

0

2 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Béľlemény címe

Szigonyu. l. V. 18.

Tolnai Lajos u. 42. fsz.4.

T mó u. l8. fsz. 6'

Bérló neve

Tapodi Á.pea

T mó u. 2|.I.5.

2015. évi hitelezói veszteségként leíľt behajthatatlan kiivetelések

Menvháĺt Ferencné

Ttimó u. 32-38.vI' 62.

zv. Cseszlai Jánosné

T móu.56.fsz.20

2000.évi SZt'3.$ (4) bekezdés lO.pont e) alpont
Végrehajtási k ltségek nincsenek aľányban a
k vetelés sszesével

Behajthatatlanság oka

Szekfĺĺ Jőzsefué

Vígu.4.I. ll

2000.évi Szt.3.s (4) bekezdés l0.pont d) alpont
Hagyatéki eljárás ingÓságok és eryéb iľánt nem
indult

Visi Imľe u' 9 . I. 4.

Fekete Lász|ő

2000'évi Szt.3.$ (4) bekezdés l0.pont d) alpont
Hagyatéki eljárás ingÓságok és eryéb iľánt nem
indult

usszesen:

Nyáľasdí Istvánné

2000.évi szt.3.s (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Hagyatéki eljáľás ingőságok és eryéb iĺánt nem
inĺĺlllt

Pataki Sánđor

2000.évi szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont d) alpont
Haryatéki eljárás ingőságok és egyéb iľánt nem
indult

2015.12.31-én
nyilvántartott

bruttÓ hátralék
tisszesen:

Kerek JÓzsefué

2000.évi szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont d) alpont
ortiklési bizonyítvány szerint haryatéki vagyon
nincs

ę\\
\\

2000.évi Szt.3.s (4) bekezdés 1O.pont d) alpont
Hagyaték átadő végzés alapján nincs fedezet

ts

2t 576

Lakbér

2000.évi Szt.3.$ (4) bekezdés lO.pont g) alpont
K vetelés elévtilt

I 244 910

Szemét

19 531

. I ..-

58 572

632 485

46973

2 03C

víz

3 517 094

51 0t

t32245

Ą

elóterjesztés
2. melléklete

34 521

Lift

r14 698

7 56C

0

999 922

Fĺités

480 180

203 778

15

4 95(

Egyéb
(DHK)

27 L6Z 636

32 822

295 193

236 682

0

0

0

9t 03f

7 496

24

0

100 230

lU o)l 4óZ

0

t5

866 890

5

0

20 178

0

0

s7 721

| 744

0

z9z239E

49 881
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I. Y ezetői tisszefoglaló

A Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Belső Ellenőrzési Iroda
vezetőjeként - a Polgármesteri Hivatal éves belső ellenőrzési jelentése és az önkormźnyzat
feltigyelete aIátartoző koltségvetési szervek által megkĹildĺjtt éves belső ellenórzésijelentései
alapján - összeállítottam a20|5. évi tisszefoglalĺí belső ellenőrzési jelentését.
Az összęfoglalĺó jelentés cé|ja, hogy átfogĺi képet mtltasson bę az ĺ]nkormányz,at és a
felügyelete a|átartoző kcĺltségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének ellátásáról.
Az ĺĺsszefoglaló jelentés részletezi a Belső Ellenőrzési Iroda által végzett ellenőľzési
tevékenységet melyet a hivata|ta, helyi ĺinkormányzatta, helyi nemzetiségi
önkormányzatokravonatkozőan látott el -, valamint ĺisszegzi a felügyelt költségvetési szervek
belső ellen&zési tevékenységét. Ez utóbbi a költségvetési szervek áttal megküldött éves
j e lenté sek a|apj án készült, az o ssze gzést a IV. fej ezet taĺta|mazza.

A2015. évi éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület 259120|4.(ruI.04.) számú határozatta|
hagyta jővá. A belso ellenőrzési éves tervhez a vizsgálandó témák kiválasztása a
kockázatelemzés eredménye, a hivatali szervęzeti egységek vezętoi által tett javaslatok, az
intézkedési tervek nem megfelelő végrehajtásai, a ktilső ellenőrzést végzők észrevételei
a|apján törtćnt. Az éves ellenőrzési terv f fő belso ellenorre, f34 e|Ienóri munkanapraés I9f
nap tartaléknapra volt tervezve. A tartalék napokĺa soron kívüli vizsgálatok, tanácsadói
tevékenységek, képzések és egyéb bęlső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységek (tervezés,
beszźtmo|źts, adminisztrációs) tervezése történt. Az ellenőrzési terv összesen 5 témakört
tarta|mazot1 a kcivetkező ellenőrzési típusokkal: 1 db rendszeręllenőrzést, 3 db
szabá|yszenĺségi és l db pénzügyi-szabá|yszeruségi ellenőrzést. Az egyik szabályszerrĺségi
ęllenőrzés keretében utóellenőrzés is tervezésre keľĹilt.

A 201 5. évi terv módosításra nem kerĹilt, az elmarudt vizsgálatok közül egy a 2016. évi tervbe
kertilt beépítésľe, ketto a 20|5. évi feladat átszewezések, költségvetési szervek
megszuntetése miatt elmaradt. A 20|5. évi jelentések kapcsán nem volt bűntető-,
szabtiysértési, káľtérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény.

A belső ellenőrzési jelentések következtetéseket vonnak le, értékelik a tapasztalatokat, a
hiányosságok megszűntetésére, a folyamatok hatékonyabb műkĺidése érdekében javaslatokat
ťoga|maztak meg. A javaslatok közül legtöbb a szabá|yozotÍságra, a munkavégzés
hatékonyságának javításáta, az operatív feladatellátáson bęlül a kontrolltevékenységekre, a
belső kontľollrendszer műkodtetésére vonatkozott.

A jelentésekben megfogalmazott és az e||enőtzott szervezetek által elfogadott javaslatok
alapján az ę||enorzött szervezętek vezetői, .gy eset kivételével intézkedési tervet készítettek'
Az intézkedések végrehajtásáról készített beszámolók nem minden esetben készĹiltek el
határidőre. osszességében a megfogalmazott javas|atok 55Yo-a hasznosvlt, 5yo részben
hasznosult, |Iyo intézmény megszűnés miatt mélt nem került végľehajtásra, 6%o határidőn túli
végrehajtása valószínűsíthető, 24Yo-a az évesjelentés készítés ideig még nem esedékes.

A szervezeti egységek vezetői és a költségvetési szervek gazdasági vezetői több esętben
igényelték a belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységét, amely szabźiyzatok, megállapodások
véleményezésének vonatkozásában, egyéb napi szintű, a szervezetek operatív munkájához
adott tanácsadásban, adott vizsgá|at megál|apításai,javaslatai kapcsán valósultak meg.

A helyi cinkormányzat, a helyi nemzetiségi cinkormányzatok és a Polgármesteri Hivatal belső
kontrollrendszeľének működtetése biztosított, amely további fejlesztéseket igényelnek' mely a
szabáIyozások folyamatos aktualizá|źsát, összehangolását és a rendszęr elemeinek egymásra
építését, a kontrolltevékenységek pontosabb szabáIyozását és azok gyakoľlati alkalmazźsćú, a
fe|tátt hibákľa készült intézkedések megvalósulásának nyomon követését jelenti' 
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il. A 2015. évi éves belső e||enőrzési je|entés kiitelező tartalmi elemeinek
részletezése

il.1. A belső ellenőrzés á.Jta|végzett tevékenység bemutatása iinértékelés atapján
(Bkľ. a8.$.a) pont)

Az áI|amhánartási rendszerben a belső ellenőrzési tevékenyséEýt az áI|amhźtztartásról szóló
20I|. évi CXCV' töĺvény 70.$-a (a továbbiakban: Aht.), Magyarország helyi
cinkormányzatakő| szőIő f011. évi CLXXXX. tcirvény 119.$-a (továbbiakban: Mtitv.) és a
kiiltségvetési szeruek belső kontrollľendszeľéľől és belső ellenőrzéséľőt szóló 370ĺ20|l.
(XII.31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Bkľ.) szabá|yozzák.

2015. évre vonatkozóan a Bkĺ. kormányrendelet módosításai a helyi önkoľmányzatot és a
helyi önkormányzat költségvetési szerveit nęm érintették. A módosítások inkább pontosítások
voltak a minisztériumok, központi koltségvetési szervek belső kontrollrendszerének és belső
ellenőrzése tekintetében.

A Józsefuárosi Polgármesteri Hivata| á|tal biĺosított belső ellenőrzési tevékenység leírását
tarta|mazo Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálata megtörtént és a f0I6. évre
j o gszab á|yi válto zások átvezeté sľe kerültek.

A helyi nemzetiségi onkormányzaÍra vonatkozó belső ellenőrzés működtetését a helyi
önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok kĺjzötti együttműkodési megállapodás
rogzítl. A Belső Ellenoľzési Kézikcinyv külön fejezetben rendelkęzik a belső ellenőrzési
e lj árásokkal a hel yi nemzeti sé gi önkormán y zatok esetében.

A 20L6. évre vonatkozó ellenőľzési terv készítése során a 2013.-2016. évekľe vonatkozó
Belső Ellenőrzési Iroda Módosított Stratégiai tervének felülvizsgálata megtöľtént. A
felülvizsgálat a tevékenységek kockázatelemzésén, az onkormányzati célkitűzésęken alapult.
A felülvizsgálat eredményeként egy új Stratégiai ellenőľzési terv készĹilt a következo négy
évre, amely összhangban van a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat új Gazdasági
programjában és kĺizép- és hosszú tćtvu vagyongazdálkodási teľvében megfoga|mazott
célkitűzésekkel.

A BkT. 30.$ (1) bekezdése szeľint aziĄ Stratégiai terv f0|6-f019. évekĺe vonatkozó időszakra
az eďdigi belső ellenőrzési célkitűzések figyelembevételével , változat|an struktúrával készült.
Kiegészítésľe kerĺilt a belső ellenőrzés hosszú távú célkitĹĺzései és stratégiźlja, az ellenőrzésęk
pľioritása és gyakorisága. Az onkormányzat stratégiai célkitűzéseinek változása, az aktuális,
20|5. évben kotelező és onként vállalt feladatok ténye, a szervezeti vá|tozások a belső
ellenőrzés kockázate|emzésének eredményét is módosította. Yźitozott a kockázati tényezók
éľtékelése, például a hitelek kamataiból' inflációból eredő kockazatok magasból közepessé; az
átszervezések miatti kockázatok közepesből magassá vá|tak; nőtt a kockázatok
bekövetkezésének valószínűsége a személyi állomány mennyiségi és minőségi összetételének
negatív vá|tozásai, a fluktuáció' a nem megfelelő kontrollok hiánya miatt. A stratégiai terv a
mellékletben szereplő költségvetési szervekkel, gazdasági társaságokkal kapcsolatos
változások tekintetében is aktualiz á|ásra került.

A belső ellenőrzési éves tęrv vizsgálandó témáinak kiválasztása ľészben a kockázatelemzés
eredménye, részben a hivatali szervezeti egységek vezetői tůta| tettjavaslatok a|apján történt.
Ugyanakkor figyelembe vételre került a korábbi belső ellenórzési jelentésekben kiemelten

ĘocĘĺŁatosnak minősített megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokľa késztilt intézkedési
t\ffi\ végrehajtásai, és a külső ellenőrzéstvégzők észľevételei is.
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II.1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az ellenőrzési terv cisszesen 5 témakĺjrt tartalmazoÍI a Hivatalt, a felĹigyelt kĺiltségvetési
szerveket, a gazdasźryi társaságot éńntően a következő ellenőrzési típusokkal: 1 db
ľendszerellenőtzés,3 db szabályszenĺségi és l db pénzÍigyi-szabáIyszeríiiségi ellenőrzés' Az
egyik szabá|yszenĺségi ellenőrzés keretében utóellenóľzés is tervezésre keľült.

A Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzési funkciója szerinti bontásban az eredeti tervhezképest az
ellenőrzések végľehajtása az alábbiak szerint alakult:

I Az éves jelentés készítés ídeje a|att a vizsgálat még folyamatban van.
A20|5. évi ęlmaradt vizsgálatok kĺizül egy a20|6. évi tervbe került beépítésre, keťtő a 2OI5.
évi feladat átszervezések és költségvetési szervek megszűntetése miatt nem keľültek végre-
hajtásra. Azę|őző évekbol átlrozott három vizsgá|at 2015. évbenzáru|tak: az ĺinkormánýzat
követelés kezelés vizsgá|ata, a Kisfalu Kft.-vel kötött megbízási szerződésben rögzített péru-
ĺigyi- számviteli feladatęllátás folyamatának vizsgá|ata és a koltségvetési szervek az adőbe-
val lás és a pénzke ze|é s fo lyam atának v izs gá|ata.

Äz elIenótzések végrehajtása tárgy, cél és módszer elkiilönítésben az alábbiak szerint történt:

E||enőrzési funkció szerint

E||enőrzések saiát el|enőľökket
Terv Tervbő|

tény
E|őző évbő|

áthozott
e||enőrzések

A témához
kapcso|ĺídó

ielentések száma
poIgármesteri hivataI belső ellenőrzése I

helyi önkorm ány zat el lenőrzése 2 2 3

felügyelt költségvetési szervek
ellenőrzésę I

helyi nemzetiségi ĺinkornlányzat belső
ellenőrzésę I I I

Tárgy,
e||enőrzött szerv' szervezeti egység Cé| Módszer

Tárgy: A helyi nemzetiségi
iinkormányzatok gazdálkodásanak
ellenőrzése

E||en őrzött szerv ezet:
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Józsefvárosi Nemzetiségi onkormány-
zatok (romą román, ukĺán. szerb,
görcig, ruszin, szlovák' lengyel, bolgár,
nemet. örmény)

Annak a megállapításą hogy:
o a helyi nemzetiségi önkormányzatok

gazdá|kodási keręteinek kialakításą gaz-
dálkodása megfelelt-e a jogszabályok.
nak:

o a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a
he|yi önkormányzat egyĺiťtműködésének
szabá|yozźsa, a működési feltételęk biz.
tosítása megfelelt-e a jogszabályi előírá-
soknak

o a felek együttműkĺidése megfelelt-e a
megállapodásban foglaltaknak a gazdál-
kodási feladatok szabályszerĺi ellátĺĺsa so-
rán. betartották-e a vonatkozó jogszabá-
lyi előírásokat

o af014. évben a nemzetiségi önkormány-
zatok esetében végzett belsĺĺ ellen<ĺrzési
javaslatok alapján tett intézkedések hasz-
nosultak-e

adatbekérés, dokumentumok,
nyilvantartasok, bizonylatok
el lenorzése, ĺjsszehason | ítás'
interjú' míntavételes eljárás.
szúrópróba szerűen

Tárgy: Az ĺinkormányzat kövętelés
kezelésének v izsgáIata

El|e n ő rzłitt szeÍ v ezetl
Józseťvárosi PoIgármesteri Hivatal,
Kisfalu Józsefvárosi
Y agy ongazdálkodó Kft . (az
önkormányzat nevében v é gzet1
tevékenységek tekintetében )

Annak a megátlapításą hogy:
o kialakĺtiĺsra került-e a követeléskezelés

he|yi szabá|yozása az önkormányzat
közhatalmi, működési és egyéb tevé-
kenységével kapcsolatosan

o a gyakorlatban biaosított-e a belső kont-
rollok érvényesítésę a követeléskezelés
részfolyamatai (előírás, a behajtás érde-
kében a szükséges intézkedések megtéte-

adatbekérés, dokumentumok,
nyilvĺántartások, bizonylatok
ellenĺĺrzése, összehasonlítás,
interjú

Megjegyzés:
A 2014. évből áthozott
vizsgáIat-
Két jelentés készült, kül<in a
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le, a behajthatatlan követelés kezelése, a
követelés elengedése, a követelések bi-
zonylatolásą analitikus nyilvántartasą
adatszolgáltatas) során

o a kialakított, gyakorlatban alkalmazott
folyamatokkal hatékony-e, eredményes-e
a kövętę|éskeze|és, ku|cĺnös tekintette| a
behajthatatlan és az elengedett k<ivetelé-
sek csökkentésére vonatkozóan

o milyen résáeľtileten szükséges a belső
kontrollrendszer fejlesztése a vizsgá|t
témában?

közhatalmi és a nem kĺizhatalmi
követelésękľe vonatkozóan

Tárgy.. A megbízasi szerződésben
r o gzített p énzü gy i - szám v i te l i
fel adatęl látás fo lyamatának v izs gálata

E| lenő rzött szeĺv ezet:
Kisfalu Józsefvárosi
Vagyongazdálkodó KÍi'

Annak a megállapítása. hogy:
o a pénztigyi-számviteli adatszo|gáltatasok

- kimutatások, beszámolók, jelentések - a
szerződésben r<igzítettek szerint tĺirténik-

o az a|ka|mazott pénzügyi-számviteli rend-
szer, a kapcsolatos kontrolleljaľások
megÍěIe|ően biztosídák.e a Í-eladatellá-
tást.

adatbekérés, összehasonlítás,
elemzés, interjú
helyszíni ellen<ĺrzés esetén
szúrópróba szerí3 vízsgá|at az
adott kérdéskörokbęn
Megiegyzés:
A f0|3- évben megkezdett
vizsgálat 2015. évbęn zárult.

Tárgy: KöteIezettségvállalás
|olyarnatának és 20l4. évi maradvány
vízsgáIata

El lenőrzött szerv ezett:
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal'

Annak a megállapítása. hogy:
o a kötelezcttségvállalás lolyanrata megfe-

lelően szabályozott-e, a gyakorĺat a sza.
bályozásnak megÍělelően történt.e

o a kötelezettségvállalások nyilvántartiĺsa a
jogszabá|yi előírásoknak megfelelően
történt-e az Ecostat pénztigyi integrált
rendszerben

o a f014. évi köte|ezettségvállalással ter.
helt költségvetési maradvány pénzügyi
teljesítése és elszámolása a jogszabályi
eló íľásoknak mesfelelően történt-e

adatbekérés, dokumentumok.
nyilvántartások, bizonylatok
ellen<ĺrzése, ĺjsszehasonlítás
inteľjú mintavétel

Megiegyzés:
A vizsgáIat még folyamatban
van.

Tárgy: Az adóbevallás ĺźs a
p é nz keze l ĺź s fo lya matónak v izs gá la t a

E| lenő rzött szeÍ v ezet:
Józsefvcíros i Szociá ĺis Szolgó l tató és
Gyermekjóléti Kozpont

'l|nnak a megállapĺtása, ĺlogy:
. a jogszabályoknak megfelelően torténik-e

az tÍfa, a rehabtlitációs hozzajárulás és a
cégatłtó bevallása, az adó megfizetése

. a pénzkezelést neýleĺően szabólyozták-
e, a szabályokat betartják-e a gyakorlat-
ban

. a kialakított, głakorlatban alkalmazott
fo lyam at o k hat é konyan, ny o mon kov et he-
tően segitik-e a jogszabáĺyoknak való
neefelelést.

adatbekérés, dokumentumok

nyilvóntartásolĺ bizonylatok

ellenőrzése, összehasonlĺtas,

mnnkalapok

Megiegyzés:
f0|4. évben megkezdett
vizsgáIat 20l5' évben zárult le.

A feladat megbeszélések alkalmźna| a Jegyző folyamatos tájékoztatźlst kapott a terv megva-
lósításáról és az atÍő| való eltérés indokairól, melyek az a|ábbiak Voltak: a tartalék idokeret
fe|haszná|źtsa aZ elozo évből źtthozott ellenőrzések befejezésére, tanácsadói tevékenység idő-
keretének alul tervezése, és a végrehajtottvizsgźtlatok tervezett időn túli teljesítése.

A 2015. évi jelentések nem tártak fel olyan szabá|ýa|anságot' mely bűntető., szabá|ysértési,
vagy ktlrtérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására adtak volna okot.

II.1.2. A bizonyosságot adĺí tevékenységet e|ősegítő és akadályoző tényezők bemutatása

A BeIső Ellenőrzési lroda humdnerőforrús elldtottsdga

A Belső Ellenőrzési Iroda engędé|yezett létszáma f ťő: 1 fo belső ellenőrzési vezeto
(iľodavezető) és 1 fő belső ellenőr.

Az ellenőrizendő szęÍvezetek tevékenységének összetettségére és az igényelt témák

Fokréttĺségére; aZ előre nem tervezett, rĺĺvid határidejű tanácsadási igények; a\1
'\-i:. \
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folyamatleírások, ellenőrzési nyomvonalak hiányosságára, a belső ellenőľi kapacitás
sztĺkösségére tekintęttel a belső ellenőrzési feladat nem látható el maradéktalanul teljđs köriĺ
eredményességgel és hatékonysággal, illetve az e|őre tervezett hatiĺridőľe. Ennek kezelésére
megoldást jelentene a belső ellenori |étszám emelése.

BeIső ellenőrök képzettségi szintje és głakorlata, szakmai képzés

A belső ellenőľök iskolai, szakmai képzettségi szintje és gyakoľlata megfelelt a hatályos
előírásoknak. A belső ęllenőrok az éves képzési tervben e|őirt képzéséken résá vettek: a
kĺitelező mérlegképes továbbképzésen és a kÓztiszťviselők részére e|őírtképzéseken.

A belső ellenőrzési vezeto és a belső ellenőr megfelelnek az ĺłht.70.$ (4) és (5) bekezdésében
előíľt előírásoknak és az á|Iamháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység
folýatására jogosult személyekről vezetett nyilvántartásban szeľepelnek . Az e|oírt kötetező
ABPE II. továbbképzésen való részvétęl20|6. évben lesz esedékes.

A belső ellenőrzés szakmai munkáját a Saldo-val kötött szęrződés keľetében biztosított
kiadványok és tanácsadási lehetőségek is segítik. A belso ellenőrok BEMAFQR (Belso
Ellenőrcik Magyaľországi Fóruma) tagsággal is rendelkeznek, mely által térítésmentes
hírlevelet kup, naprakészen téĺjékoződ\lat, állásfoglalást kérhet a munkánkat érintő
változásokról, aktuális - áI|amháztartást éľinto - kérdésekről.

A Belső Ellenőrzési Iroda szervezeti és funkciondlis fiiggetlensége, összefeľhetetlenségi
esetek, az ellenőrzés végrehajtdsdt akűddlyozó tényezők

A Belső Ellenőrzési Iroda onálló irodaként a Jegyzőnek kcĺzvetlenül alárendelve műkĺjdik, így
szerv ezeti fuggetlensége biztosított.
A belső ellenőľök funkcionális (feladatköri) fiĺggetlensége biztosított, kiilönĺisen az a|ábbiak
tekintetében:

. az éves ellenorzési terv kidolgozása,kocktzatelemzési módszęrek alapján és, soľonkívüliellenőrzésekfigyelembevételével,

. az ellenőľzési program elkészítése és végrehajtása,

. az ellenőrzési módszęrek kiválasztása,
o következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzésijelentés elkészítése,
. a belső ellenőrzés befolyástól mentesen teszi megállapításait, készíti el kcĺ-

vetkezteté seket és j avas l atokat tarta|mazó el l enő rzé si j e lentéseit.

Az a|ábbiakban ismertetett folyamatban a feladatköri funkcionális függetlenség sérült, mert a
belső ellenőtzés a Hivatal operatív mtĺködésével kapcsolatos kontrolltevékenységben vett
részt. Controlling referens távollétében, mindennapos feladatként a belső ellenőrzés - a
kötelęzettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és
teljesítésigazolással kapcsolatos eljárási rendjéről sző\ő az aktuális jegyzői és polgármesteri-
jegyzői egyĹittes utasítás szerint - ę||átta a Hivatali és önkormányzati banki kiÍizetések
(utalvány rendeletek) ellenoľzését is.
Ez az ellenőrzés' mint operatív kontrolltevékenységl keľült beiktatásra a kifizetések
elrendelése e|ott. Az ellenőrzéskor az utasításban rogzített szempontok kerültek vizsgá|atra.
Az e|Ienőrzések során észle|t azon hibák, amelyek elírás miatt javíthatóak voltak visszaadásra
kerültek az érintetĺek részére, vagy kezdeményeztük a szakmai ügyosztály és Pénzügyi
IJ gy o snáLy közötti egyeztetést az iĄb ő|i hi ba me g1smétlődésének elkerřĺése végett.

A belső ellenőrzési vezętó és a belső ellenőr tekintetében a Bkĺ. 20.$-ában megfogalmazott
cjsszeférhetetlenség nem volt.

, Ez atevékenység összeférhetetlen a belső ęllenőrzési tevékenységgęl Bk. l9.$ (2) értelmében' amelyre bár
felhívtuk a Íigyelmet, dę időszakonként a controlling ügyintéző távollétében szükségessé váIt.
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Az ellenorzési munkát akadá|yoztatra, hogy az ellenőrzottek a megjelolt hatĺíridőre nem
szolgáltattak adatot, információt, nem állt rendelkezésre ellenőrzési nyomvonal, az e|Ienórzést
|ezárő cselekményeit (elentés-tervezet egyeztetése) esetenként késleltették, vagy a belső
ellenőrök egyéb sürgős fęladatot kaptak (véleményezések, javaslatok), igy aLezźtrtjelentések
nem minden esetben készĹiltek el hatáľidőľe.

A belső ellenőľzési munkához alapvetően szĹikséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak
(helyiség, gépek felszerelések, információs háttér).

Az e llenőrzés e k ny ilv dntartds a

A belső ellenőrzési vęzętő a jogszabźiynak megfelęlően ny1|vántaĺiást vezet a taľgyévben
végzett ellenőrzésekĺől és gondoskodik az ellenőrzések megőrzéséről. Az ellenőrzések
nyilvántartása a következo adattartalommal elektronikus formában . Excel táblában -
történik: Ssz./iktatószám, eIlenőrzott szery, szervezeti egység megnevezésę, aZ ellenorzés
tárgya, ellenőrzés típusa, az eIlenorzés kezdete és vége, vizsgá|t időszak, ellenőrĺjk neve,
munkatervi ellenorzés, intézkedési terv késztilt, határido az intézkeđési terv bęszámolásáról
(nle l l é kle t - Ellenőrzé s e k ny ilv ántar tós a)'

Az ellenőrzési j elentések jellemzése

A belső ellenőrcik a helyszíni vizsgá|at"befejeztével és a bekért adatok feldolgozását kovetoen
- a jogszabályban foglaltaknak megfelelően az ęllenőrzés tárgyát megjelölve,
megá'||apításokat, kovetkeztetéseket és javaslatokat tar1almazó ellenőrzési jelentés tervezetet
készítettek. A jelentés tęrvezeteket az ellenőrzött és az érintett részére a belső ellenőrzési
v ezető egy eztet.ésre me gküldte.

A jelentéstervezetre érkeztek észrevétęlek az ellenőrzott szerv Ész&ő\ de az észrevételek
érdemben nem változtatták męg a megállapításokat, meń nem a megállapításokat cáfolták. A
megáI|apításokat, következtetéseket és a javaslatokat az egyértelműség érdekében
pontosítottuk. A belső ellenorök a jelentések struktúráját a kotęLęző tartalmi elemeken kívül
az adott témához és ellenőrzési programhoz igazodva alakítják ki. A jelentések külön
tarta|maznak vęzetői összefoglaló és javaslat fejezetet is, valamint a javaslatokat
magy ar ázato kkal indo ko lj ák.

II.1.3. A tanácsadĺí tevékenység bemutatása

A belső ellenőľzés 20|5. évben tanácsadás keretében számos szóbeli és írásbeli kérésnek,
igénynek tett eleget, mely a taĺta|ék időkeret terhéľe, azt jelentősen meghaladva történt.

A tanácsadói feladatok a kĺĺvetkező témaköröket éľintette:

\.,,\'''r'''it\

U

A tanácsadás címe. ieénvlő szervezet Eredménv bemutatása
Részvétel a kĺiltségvetési szervek gazdasági
vezetói részére tartott tájékoztatáson, melyen az
alábbi témakörök szerepeltek:
- az intézményeket érintő 20l5. évi

jogszabályi változások
- 20|4. évi beszámolóval kapcsolatos teendok
- kötelezettségváIlalásra vonatkozó

szabtiy ozźls és gyakorlati alkalmazása
- vagyonrendelet módosítĺĺsának gyakorlati

a|ka|mazźsa
- számviteliszabályozások
- belső ellenorzéssel kapcsolatostapasztalatok
. k<ĺ|tségvetés végrehajtásával kapcsolatos

táiékoztatás

A belso ellenorzés tapasztalatai a|apján a kötelezettségváĺlalás és
utalványozás folyamata az intézményeknél nem megfelelően
mtĺködik' különösen a kulcskontrollok (belső kontrol|rendszeľ egyik
eleme) biztosítása_ pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés,
teljesítésigazolás. Ezéĺt a legyzó javasolta és elváĺją hogy a
hivatalban alkalmazott szabá|yozźlsi rendszer iriłnyelveit a|ka|mazzák
az íntézmény ek a hely i saj átosságokkal.
Alapirányelv: az utalványrendelet formai és tartalmi elemei és ehhez
kapcso lódó szabáIy ozás -

Továbbítoľtuk az önkormányzati kötváll. szabá|yozását,
mellékletekkel együtt és kértĹik a szabá|yzat adaptá|ástlt, és a hatályba
lépésróI kérjük tájékoaahi a jegyzőt.
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idegen tulajdonon végzetÍ beruhĺázasok
aktiválása

Nemzetiségi önkormányzatokĺa vonatkozó
szab á|y zatok vé lemén yezése

A nemzetiségi <inkormiányzatok SZMSZ-nek es az egytittmĺittĺaesi
megá|lapodás köz<itti összhang megteremtése
A szabályalanságok kezelésének rendje
A közpénzből nyúitott támosatások és az e|sz.ámo|ás renr|ie

Hi vatal i szab źl|y zatok vél eményezése Hivatali gépjĺáľmű szabźiyzat a közterület.felaoatot at.ĺĺĺsĺ.a
vonatkozóan
Az önkormlĺnyzati ktivetelésekre vonatkozó szabá|yzat
A hivatali adatvédelmi és adatbiztonsági szabá|yzat
A hivatali vezetékes és rádiótelefonok használatrínak rendje
Szabtilyzat a helyi önkormányzat költségvetési támogatások
igénylésénet felhasználrĺsának, elsámolasanak és ellenőrzésének
rendiéről

Az önkormiĺnyzatí uzembe helyezési okmány
szabá|yozása

Az üzembe helyezési okmány tartalmi elemeinek. kiállítási
fo lyamatiĺnak véleményezése

Az átszervezések a megszűno k<iltségvetési
szervek tekintetében (JPSZ' JVSZ)

A feladatellátásával kapcsolatos vagyon átadas-átvételére''onatkozó
javaslatok 

Ü egyzőkQnyvek taĺtalma)
Költségvetési szervek szabályoziĺsainak
véleménvezése

Munkamegosztási megál lapodas a JózseÍVarosi Szociális SzoI eá. ltató
és Gyermekjóléti Központ és a Napraforgó Egyesített óvoda kozĺitt
A nappali el|átas és a szociális étkeztetés számlźuźsa" ingyenes
gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szülői nyiIatkozatok

II.2. A belső kontrollrendszer működésének éľtékelése ellenőrzési tapasztalatok
alapján (Bk'. 48.$.b) pont)

II.2.1. A belső kontľol|rendszer szabályszeľÍĺségénekl $azdaságosságának,
hatékonyságának és eredményességének niivelése, javĺtása éľdekéĹen tett fontosabb
javaslatok

nz eht.69. $ (1) bekezdése szerint a belső kontľo|lrendszer akockéuatok kezelése és tárgyi.
lagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a céIt szo|-
gá|ja, hogy a következő célok megvalósuljanak:

. a működés és gazdá|kodáS során a tevékenys égek szabályszeruek, gazdaságosak, haté-
konyak, eredményesek legyenek,

. az elszámolási kötelęzettségeket teljesítsék, és

. megvédjékazerőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetéSszeruhaszná-
lattól.

A fentiekben megfoga|mazotI célok konkĺetizálódnak aZ adoÍt ellenőľzés tźrgyáhozkapcsoló-
dóan. A megállapított hiányosságok, pontatlanságok és szabźůyta|anságok jaříiására,elkeľülé-
sére és a feladatok hatékonyabb, eredményesebb ellátása éľdekében az e||enórzési ielentések-
ben j avaslatok kęrülnek megfogal mazáffa.

A 2015. évi jelentések kiemelkedő fontosságú megállapításokľa tettjavas|atait aZ a|ćLbbi-
akban foglalom össze:

. aZ önkormányzat követelés kezelésének szabályozása (SzMSz, ügyrend, ellenőľzési
nyomvonalak, számviteli szabályzatok), a követelésekkel kapcsolatos és az adóztatási
tevékenységről és beszámolási kötelezettség teljesítéSe, a kcivetelések nyilv ántartása, a
követelések behajtási cselekmények eszközölése, behajthatatlan követeiések minősíté-
se éS értékelése, a munkavállalókkal kapcsolatos követelések megfelelő szabá|yozása
és érvényesítése,

. a helyi ĺĺnkormányzat és a helyi nemzetiségi önkoľmányzatok kötött egyiittmríködési
megállapodások tartalmazzźLk a helyi nemzetiségi ĺjnkormányzatok résłére biztosított
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helyiségek haszĺá|atának és fenntartásának részletes és aktuális feltételeinek, ahasz-
ná|atr a átadott e s zkĺj zök le ltárának el ő készíté sérő l.

a Józsefvárosban működő onszewęzódő közĺjsségek, továbbá múvészek és sportolók
pá|yázati támogatásáról szóló, a Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuárosi Önkor-
mányzat Képviselő-tęstiiletének 22l20I1. (IV.l2.) önkormányzati renđeletének módo-
sítása
az inťormélciós önĺendelkezési jogról és az információszabadságrő| szőIő 20II. évi
CXII. tĺĺrvény 35. $-ában foglaltak alapján a kozzétételi kötelezettség teljesítésének
részletes szabćůyozás megalkotása, valamint biztosítsa a törvény 3. sz. melléklete sze-
rinti a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási adatainak a
wwwjozsefuaros.hu honlapon történő teljes könĺ közzététe|e' ktilonĺjs tekintettel a he-
lyi nemzeti sé gi önkorm tny zatok által nyuj to tt támo gatások adataira vonatkozóan i s.

az 
^ht.91. 

$ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak betartása, oly módon, hogy aztr-
számadási határozattervezetben külön kiemęlésre keniljön a nemzetiségi cinkormány-
zatok vagyonkimutatásának j óváhagyása.
a nemzetiségi onkormányzatokelnökei ľészére: az Aht.37' $ (1) és (2) bekezdéseit be-
tartva, az írćsban történő kotelezettségvállalások csak a pénztĺgyi ellenjegyzési jogkör-
rel rendęlkęzó a|áírása után történjenek.
aberuházás, felújítás folyamatára olyan szabáIyozás, ellenőrzési nyomvona|kĺalakítá-
sa, amely rogzíti a témt.ľa| kapcsolatos folyamatlépéseket, a résztvęvő szęrvezeteket
és felelősségeiket, folyamatlépésenként az a|ka|mazott input-output dokumentumokat,
végrehajtási határidoket. A szabáIyozás, ellenorzési nyomvonal ľészletes leírást tar-
ta|mazzon a beruházás, felújítás üzembe helyezésre vonatkozóan.
az önkormányzati ręndelet kiegészítése, arÍa vonatkozóan, hogy ha a bérbeszźrnitás iÍ-
ján érvényesíthető osszegrol a bérlő nem biztositja a szabćtlyos számvitęli bizonylato-
kat, akkor mi az eljárási rend, mik a szankciók, valamint a bérbeszámítás érvényesíté-
sének hiánya miatt a hátralék kezelése hogyan történik.
a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék áfa arányítási oÁ-ának számítási ęlvének felülvizs-
gá|ata

. a JSZSZGYK az étkeztetéssel kapcsolatban bęérkezo szárn|ák áfa összesébő| az in-
gyenes étkezéshez kapcsolódó áfa taľtalmat vissza nem igényelhető áfaként kezelje.
a J SZSZGY K P érukęze l é s i S z ab á|y zatának, v al am int a Kote|ezetts é gvál l al ás, utalv á-
ny ozás, el lenj e gyzés, érvénye s íté s rendj ének ponto sítása, kiegészíté se
a JSZSZGYK ľehabilitációshozzáiárulás és a césautó adó befizetések feltilvizssá|ata

II.2.f. A belső kontrollľendszeľ iit elemének értékelése

A jelentésekben ktilön éľtékeljük az e||enőrzés témaját a belső kontľollrendszer működése
szempontjából is, javaslataink a belső kontrollrendszer fejleszÍését is szolgáljak.

A Hivatal, a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkoľmányzatok belső
kontro llrendszerének értékelése a b első e l lenorzés tapaszta|atai alĄ án:

A kontrollkiirnyezetre vonatkozó változások:
. aZ onkormányzat SzMSz-e, a Hivatal SzMSz-e ) a szervęZeti egységek ügyrendjei és

ezzę| osszefiiggésben a munkakori leírások, melyek fontos elemei a fe|adat-, felelős-
ségi ktirök tögzítése,

. aktua|izá|tvagy új belső szabá|yzatok keľültek kiadásľa,
o a hivatal, önkormányzat számviteli szabá|yozźlsok aktualizźt|ása2015. évben megtĺiľ-

tént
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. felĹilvizsgálat és új ellenőrzési nyomvonalak kiadásra kerĺiltek

. a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak új SzMSz-e keriilt elfogadásľa, szabá|y1a|an-
sági eljárrásľól és aközpénzek felhasználásáról, elszámolasźró| szabá|yzat kerĹilt kia-
dásra.

A Hivatal gyakorlatában szisztematikusan, valamennyi tevékenységre, folyamatravonatkoző-
an készített egységes szemlélehĺ kontrolldokumentáció nincs, de adott témában kiadott nor-
mák utalnak a kontrolltevékenységekre. Általánosságban elmondható, hogy a normiíkban
kialakított kontľollokat a gyakorlatban a munkatársak folyamatosan végzik. Á b.to ellenőr-
zés egy-egy téma vizsgá|ataalkalmával értékęli a kontrollok hatékonyságát.

A belső ellenőrzési vizsgáltok és más kontrolltevékenységek során beazonosított kockázatok
kezelésére intézkedések tcirtének, mint például a pénzügyi-számviteli munkaktjrĺĺkben a lét-
szám drasztikus cscjkkenésére tĺjbbszöri ptiyázatok kozzététele' a kĺiztenilet felügyelő in1éz-
kedéskor, egyedi elbíráláskor a megvesztegetés előfordulásának lehetőségének a kizźrására
két ktlztertilet-felügyelo jelenlétéve|, az intézkedések rögzítésével és a bwételekkel szigorri
elszámolásával csĺjkkenthető.

Az infoľmáció-áľamlással, kommunikáciĺíva| kapcsolatos hiányosságok előfordulnak, a
Hivatal által működtetett Tudásbázis adott könyvt árttban, kulcsszavakkai tĺĺrtenő - keresésre
alkalmas formátumban a dokumęntumok nęm minden esetben kerültek feltöltésľe. Ugyanak-
kor a tudásbázis kcinyvtárai tovább bővültęk a hivatali munkavégzéshez szükséges doĹumen-
tumokkal, például a projektek, a jogszabályfigyelés, a társas és egyéni vállalkozók lózsefvá-
rosba, Ĺires telkek ellenőrzése, a követelés típusonkénÍ. és az adott támogatások analitikája.

A monitoring tevékenység nem megfelelő biztosítása és a ľendszeľ hiányoss ágai okozzák az
ellenőrzések során a legtöbb problémát, nehézséget' A monitoring tevékenység- hatékony biz-
tosítása céljából a hivatalba controlling ľeferęns lett a megbízva abęlső ellenőrzés źĺ|ta| készí-
tett jelentésekben megfogalmazott javaslatok alapján készítendő intézkedési tervek és azok
vé grehaj tás ával kapcso l ato s feladatok koordin á|ásźlv aL.
Továbbá intézkedések torténtek az önkormáĺyzat és a hivatal monitoring tevékenységéľe
vonatkozóan, például az önkormányzat á'|tat a|apított köztulajdonban levő gazdasĺgi tarsasa-
gainak tekintetében. A monitoring stratégia kiegészült a mutatószámokkal, ámeilyeĹmérhető-
ek a tevékenységek, például azadőztatás.

osszességében elmondható, hogy a hivatal, a helyi ĺinkormányzat és a helyi nemzetiségi
cĺnkormányzat belső kontrollrendszerének a működtetése biztosított, amely azonban további
áIlandó fejlesztést igényel. Ennek eszkoze a szabá|yozások aktua|izá|ása, összehangolása és
egymásra építése, a kontrolltevékenységek pontosabb szabá|yozálsa és azok gyakoľlati
alkalmazása, az e||enőrzési nyomvonalak elkészítésével a nyomon követés kialakítása és
biztosítása' a folyamatleíľásokka| az ész|e|t szabźiytalanságok és a feltárt hibák alapján
intézkedések megfoga|mazásaés azok megvalósulásának a nyomon követése.

II.3. Az intézkedési tervek megva|ósítása

Az ellenőrzési jelentéseinkben megfogalmazott javaslatok atapján intézkedési
vezetói intézkedéseket készítęttęk az intézmények vezetői, az e||enórzott szervezeti
melyeket a belső ellenőľzési vezeto javaslata alapjáĺ a Jegyzó, illetve közösen
Polgármester és a Jegyző-E|nök(ök) hagýak jóvá.

terveket,
egységek,
a Jegyzłi-
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A belső ellenőrzési vęzetó az intézkedések és azok végrehajtásáról készĹilt beszámolók
nyilvántartását Excel táblézatban biztosítja. (melléklet - Intézkedések nyilvántartósa)
A részletes nyilvántaľtás alapján az intézkedési tervek és az arľól szóló beszámolók szeđnt az
ellenőrzott szervezęti egységek, ellenőľzott intézményekaza|ábbi csopoľtokba oszthatók:

o határidőľe/nemhatáridőre készítęnekintézkedésitervet
C beszámoltalďnem számoltak be határidőrc az intézkedések végrehajtásaról:

o hiányosan szĺĺmolnak be
o nem határidőre teljesítették a megjelölt feladatot és hatáľidő módosítást sem

kértek
Az intézkedések végrehajtásával kapcsolatban két esetben volt határidő módosítási kérelem,
egy a JSZSZGYK esętében (átszewezés miatt) és egy a Hivatal esetében (szerződés
módosításra vonatkozó körülmények, az új kozbeszerzés törvény a|kalmazása miatt).

Äz intézkedési tervekben szerepl ő 7 6 db feladat kozül 43oÁ-a (33db) határidőre, 12 oÁ-a(9 db)
határidőn túl kertilt végrehajtásra. A feladatok további 5oÁ-a (4 db) részben teljesült, l6oÁ-uk
(12 db) végrehajtása még nem tcjrtént meg. osszességében jelenleg a megfoga|mazott
javaslatok 55Yo-a hasznosult, 5,Á részben hasznosult, |0oÁ intézmény megszűnés miatt már
nem került végrehajtásra,6Yo határidőn tuli végrehajtásavaIőszínűsíthető, f4%o-a (18 db) az
éves jelentés készítés ideig még nem esedékes.

A fentieket ĺrgyelembe véve további hangsúlyt kell fordítaní az ellenőrzött szervek vezetőinek
az intézkedések végrehajtásźtra és azokról készült beszámolók valódiságára' mert a Bkĺ. 45.$
(1) bekezdés szerint a felelősséget ok viselik. A feladatok végrehajtásának ęredményeként
fejlődik a belso kontrollrendszer mrĺködése, a jogszabá|yi előírások betartásával
szabá|yszerűbb a szervezęt egészének működése, eľedményesebb a szervezeti célok elérése.

A belső ellęnőľzési tevékenység hasznosulása csak akkor értelmęzhető, ha nęm csak feltárja
az esetleges hiányosságokat és szabálytalanságokat, hanem a javaslatai alapján késztilt
intézkedések határidőre végľehaj tásra is kerĹilnek.

A fent említett hiányosságok csökkentéséľe, kiküszöbölésére a már említett monitoring tevé-
kenység hatékony biĺosítása céljából a jegyzo a controlling refeľenst bína meg a belső elle-
nőrzés źL|taI készitett jelentésekben megfogalmazott javaslatok alapján készítendő intézkedési
tęrvek elkészítésével és azokvégrehajtásával kapcsolatos ťeladatok koordinálásával, valamint
a belső ellenőrzés a kovetkező fejezetben a maga számára is fejlesztési javaslatokat foga|maz
meg.

[II. A belső e||enłírzési tevékenység fejlesztésére Yonatkozó javaslatok

Az ellenőľzési tevékenység állandó fejlesztést igényel' amelyet a jogszabályi kĺirnyezet
vá|tozásai,azá||amháztartásistandardok,útmutatókhatátoznakmeg.
További fejlesztést igényel az intézkedési tervekben rogzített határidők folyamatos
monitoľingja, a kapcsolódó nyilvántartás naprakész vezetése, a hatéridők lejárta előtt
figyelemfelhívó email küldése.
Nagyobb igény merült fe| a vezetők rószéről a tanácsadói munka iránt. Erre vonatkozó
feladatellátás szabályozásaaBelső Ellenőrzési Kézikönyvben kenil meghatátozásra.
Szakmai ismereteink állandó továbbfejlesztést igényelnek, ezért a kínált lehetőségekkel élve
keressfü a belső ellenőrzéssel kapcsolatos képzéseket, szakmai kiadványokat és kihasználjuk
a BEMAFOR konzultációs eseményeit. Ktilönös tekintęttel a koztu|ajdonban levő,
kcizfeladatot e||átő gazdasági társaságok belső ellenőrzésére vonatkozó módszeľek

t4$

\.
\.. \meglsmeresere."'.,i\



belső ellenőľzés

szerv ezettel rendelkező
ellenőrzés mfüodtetését az

alábbiak bilaK szennt btztosÍ

Kti|tségvetési szerv neve Belső e||enórzés helyben történő biztosításának
módia

Józsefviáĺ.osi Szent Kozma Egészségtigyi Központ (régi neve
Józsefvárosi Egészségiisyi SzoleáIat) - JEK

polgári jogi szerzodés keľetében foglalkoztatott

Józsefuiĺrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
(JSzSzGyK) polgáľi jogi szerződés keretében foglaIkoztatott

A 20|5. évben aZ önkormányzati feladatok átszewezésének eredményeként a2OI5. máľcius
3 l -i hatállya| Józsefvórosi Parkolás-üzemeltetési Szoĺgálat (JPSZ), 20l5. június 30-i hatátlyat
Józsefvárosi VárosüzemeltetéSi Szolgálat (JVSZ) és 20]5. július 31-i hatdtlyaI a Józsefiáiosi
Intézményműkaúeő Kozpont (JIK) koItségvetési SZerVek megszĹintetésre keniltek.
Az éves jelentést a Bkr. 49.$ szerint a költségvetési szervek - a megszlínt intézmények
kivételével - belső ellenőrei elkészítették, melyet a költségvetési sZęrV vezetőjének
jőváhagyásával a Belső Ellenorzési Irodán keresztül megküldték a Jegyzőnek.

A beküldĺitt éves jelentések követik a kiadott útmutató szempontjait' A JEK éves jelentése
témakĺjronként bemutatja a megállapításokat, javaslatokat és az intézkedéseket. A JŚzSzGyk
éves jelentése szűkszavú, általánosan és hiányos fogalmaznak, amelybő| nęhéz volt
meghatáľozni a konkĺét megállapításokat, javaslatokat' valamint a tett intézkedéseket.
Az éves ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőrzési tevékenységek önértékeléseinek fő
tisszefo glaló j el|emzői ko ltségvetési szervenk ént az alábbiak:

o Józsefuáľosi Szent Kozma Egészségĺigyi Ktizpont

,,Az ellenőrzcitt terüIeteken a készletgazdálkodás vizsgálata, a szabdĺyozottság, a pénzkezelés
megfelelős,źge, az új számviteĺi szabályok meýĺető mérlegét alátámasztó aną,litikus
nyilvántartások vizsgólata, ą nem rendszeres szeméĺyi jutĺatásokkal vąló gazdólkodás,
vaĺamint a nyilvóntartások vezetĺźse kernlrck a vizsgálatok kozéppontjába.
A rendelkezésre álló kapacitással a 201 5' évben 4 vizsgálatot reaĺizóĺt. A vizsgált szervezeti
egységek az eĺlenőľzłźsi jelentésben megfogalmazott javaslatokat etfogadtók, végrehajtásulĺra
intézkedési teľvet készítettek. A javasĺatok kazut kiemelendő a szabályzatok aktuaĺizdlósa,
pontosításą a munkakoľi ĺeírásokkal való Ósszhang megteremtése, a megbízĺźsi szerződések
pénzügyi eĺlenjeglzése, az utaĺvónyrendeletek tartalmára vonatkozó jogszabályi megfeletőség.
A javaslatok alapján készített intézkedési teľvek végrehajtásának határidejét nagłrészt a
20]5. évre vállalták a vizsgólt szervezeti eg,,sĺlgek vezetői, néhány esetben 20]6' évre is
ĺźthúzódik a végrehajtási hątóridő' Az eĺőző évről áthúzódó, tárgyévi határidejű intézkedések
] 0 0,ń-b an te lj e s ült e k.

o Jĺízsefvárosi Szociális Szolgáltató és GyeľmekjóIéti Központ
Az łlves teľvben jóváhagłott vizsgálatok megvalósuĺtak. A vezetői összefogtató szerint
munkaidő nyilvántartás ellenőľzése, az étkezési térítési díjak etlenőrzése, házipłźnztári
forgalomellenőľzés, a kal*ł!gvetési banl<számlán lebonyolított forgalom ellenőľzése,
költségvetés teljesítésĺźnek ellenőrzése során a megállapítdsok átlagos, csek,źly jelentőségíÍek.
P o nt o s ító j av as l at o k v o ltak, ame ly e lcr e az int é z ke dé s e k me gtor t é nt e k.

Iv. osszefog|a|ő az irányított kłiltségvetési szeľvek
tevékenységének éves jelentései atapján

A Józsefuárosi onkormányzat á|ta| alapított gazdasźryi
költségvetési szervek vezetoi az ĺł'ht. 70.$(1) szerint a belső
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Tanóc s adás ker etéb en a készpénzfor galom cs ökke ntés ére j av aslaĺ
élelmiszer beszerzések esetére. Az intézkedések nyilvántartósa
inté zke dé s e k me gv al ó s ult ak.

keľült me gfogalmązósr a az
szeľint a javaslatolcra tett
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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onkoľmányzat Képviselő-testületének

.ĺf0t6. (. . ..) tinkoľmányzati ľendelete

a f015. évi költségv etési zárszámadásľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi tnkormányzat Képviselő-testülete az
á||amháńartásról szóló f01|. évl CXCV. törvény 9l. $ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján, az A|aptöwény 3f . cik:k (1) bekezdés a) pontjában meghaÍźtrozott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A' zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és a többlet méľtéke

l.s (1) Az onkormźnyzat 2015. évi költségvetésérő| sző|ő 6/f0I5. (II.20.) önkormányzati
rendelete végrehajtását

a) f0.446.155 ezer Ft kiiltségvetési bevételi főtisszegge|
b) 19.681.726 ezer Ft költségvetési kĺadási főtisszeggel
c) 4.991.969 ezeľ Ft flnanszírozási bevétellel
c) 38.337 ezerFt Íinanszíľozási kiadással
d) 5.718.061 ezeľ Ft nettó tiibblettel

jőváhagyja.

(f) Az onkormányzatf0|5. évi bruttó pénzmaradványát 5.718.06I ezęr Ft-ban, - melyből
működési I.675.316 ezer Ft, felhalmozási -910.887 ezer Ft, - finanszírozási műveletek
egyenlegét 4.9 53 .632 ezer Ft-ban hatttrozza meg'

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.$ (1) Az tnkormányzat f0|5. évi kĺiltségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési
szerkezetben az I. mellék|et tarta|mazza.

(f) Az tnkormányzat fe|t!ítási kiadásainak célonkénti teljesítését az |la. melléklet
tartalmazza.

(3) Az tnkormányzat beru|lázźlsi kiadásainak feladatonkénti teljesítését az llb. melléklet
tartalmazza.

(4) AzÖnkoľmányzat mĺĺködési és felhalmozási célú tamogatások á||amháztartáson beliilről,
valamint a műkodési és felhalmozási célú źtvetĺ pénzeszközök e|őirźtĺyzaÍainak
teljesítését az 1/c. melléklet tarta|mazza.

(5) Az onkormányzat működési és felhlamozási céllű támogatások źi|amhźntartáson beliilre
é s kívti l re e|őfu źny zatainak te lj e s íté sét az I l d. me l l ékl et tarta|mazza.

(6) Az onkormányzat mÍĺködési cél- és általános, a felhalmozási, fe|t$itźtsi céltaľtalék
e|őir ány zatát a 1 /e. mellék|et taľta|mazza.

(7) Az onkormányzat költségvetési támogatásainak jogcímenkénti a|akulásttt az llf.
me l l éklet tarta|mazza.

3. Az önkoľmányzat vagyonával kapcsolatos adatai
3.s (1) Az onkormányzat fOI5. évi, összevont (konszolidált) beszámo|őjźt a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az onkoľmányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet' a vagyonkataszterben nem szereplő
i n gatlanokat a 3 ĺ. a. mel'|ékl'et tarta|mazza.

(3) Az Önkormányzat tulajdonéhan á||ő gazdálkodó szervezetek működésébő| szÁrmaző
kötelezettségeket, a részesedések állományát a 3/b. melléklet, az túmęnetileg szabad
pénzeszközei terhére elhe|yezett lekötött betétek á||ományźt a 3/c. melléklet, a
pénzeszkozökvtůtozásźlnakbemutatásáta3ld.melléklettarta|mazza.

() Az Önkoľmányzat2075. évi a Magyarország gazdasági stabiIlitásáról szóló 2017. évi
cxCN. törvény 10. s (3) bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulását a 3ĺę.
melléklet tarta|mazza ĺĺ.
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4. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok

4.$ Az onkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósult projektek kiadásait a 4ld.-4/f .

me I I ékl et tartalmazza.

5.$ Az tnkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos
á l lományi | étszámát az 5 . mel lék|et taľta|mazza'

6.$ Az Önkoľmányzat á|ta| nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tarta|mazza.

7.$ Az onkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítését címenkénÍ. a 7. melléklet
tartalmazza.

5. Az önkoľm ányzat költségvetésének teljesítése címenként

8.s (l) A bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítését és megbontását címrend szerint
e|őirányzatcsoportonként, kötelező, önként vállalt, állami (tůlamigazgatási) feladato|<ra 4.
me l l ékl et tarta|mazza.

(f) Az önkormányzati törzsvagyon karbantartási, feljlesztési feladatainak bevételi és kiadási
e|oirźnyzat teljesítését kötelező, önként vállalt, źilrami (á||amigazgatási) feladatok szerinti
bontásban a 4 / a. me||ék|ęt tarta|mazza.

(3) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási e|őirányzat teljesítését
kĺitelező, önként vá||alt, állami (źů|amigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4/b'
m e l l ékl et tarta|mazza'

(4) A nÉvs Zrt. bonyo|itásában megvalósuló Coľvin Sétány PĄekt e|oirányzatainak
telj esítését a 4 ĺ c. me||ék|et tarta|mazza.

9.$ Ez a rendelet 20l6. május 9-én Iép hatźlyba.

Budapest,2016.

Danada-Rimán Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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Józsefvárosi tnkormányzat 20t5. évi működési cé| és á|talános, és felhalmozási céltaŕa|ék e|łjiráwzatai

FELHALMOZASI CELTARTALEK

rrnd€|eÍ
l/e. mel|ćk|cl

G Ft-ban

I

Taŕa|ékok megnevezése Kötelező feladat onként vállaIt feIadat Osszesen

céltartalékok Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosĺtotŕ ei. Eredeti ei. Módosĺtott ei.
)olgámesteń saját keret szezĺldéssel le nem köt<in

)sszese 22'15( 3 94( 22'15( 3 94(
L' Siára Botond alpoIgám€ster saját keret
;zerződéssel le nem kötött összese 9r0 I 16! 910 I 16!

igry Attila alpo|gámester saját keret szeuödéssel
e nem kötött tisszese 8 41( 4 401 8 4l( 4 401
jántha Pétemé alpolgármester saját keret
lzezödéssel le nem kötÖtt összese 9 52ź 9 52ź 4

Köďoslalkoztatás ötrész s0 00( t2 26: 50 00( 12 26:

Józsefoárosi Nemzetiségi Ön- komiányaĺ
rrogrmiaihoz támogatás 580 580
3iül szeruezetek' alapítványok támogatása t5 00( l5 00(

Żrvhźz*. ewhźzi kÖzössések támosatása 4 00( 50( 4 (Xt( 50(
Soortolók sDortszeruezetek ŕámomtása I 50( I 50(

Rendkiviili hideg idöjrĺrás miatti intézkedések,
feladatok 305 305
Faoótlás és kömvezetvédelem t0 00( l0 00(

Rendkíviili események (tĺĺz, ühar, lakosságvédelmi
intézkedés) miatti költségeke l5 00( 13 051 t5 00( 13 05'1

A]Iami tiárnogatás évközi változások miatti
visszfi zetési kötelezettsések 20 00( 363fÍ 20 00( 36328

ľAMOP 5.6.1.B-12ll bĺimegelőzési pźr1yfu^tbaÍ|
'ĺendörségge| eryüttrniiködve) vállalt kötelezettség
, je|erleg a pá|yźnt elbĺrása folymatban)

3 00( 3 00(

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése a
központi költségvetésből 2 97( 2 97( 2 97( 2 97(

Magdolna Negyed III. Pĺojek soft. pÍogramjainak

ŕolýatása 20l5. június l. napjától 20l5. december
3l. napjáLig ( Dankó ló. lakossági tanácsadás havi
1022 e Ft, Dobozi u. 23. családfejlesaés
szolgáltatás haü 924 e Ft, Dobozi 23. inteviv
családmegtartó szolgátatás havi 365 e Ft, FiDo
ifmági és szbadidős prgrmok haü 2120 e Ft,
Kálvária InfoPont, játszótér illemhely mfüödtetése
iavi 1237 e Ft' Szerdahell u. 13. közosségí
mosoda működtetése haü 642 e Ft, szomszédsági
lendörjáĺőrözés haü l700 e Ft, szomszédsági
háďeltigyelöség havi 588 e Ft, Keszqniryár
rrograjai havi 222ó e Ft)

60 t7: 60 1'1:

(özétkeztetés ( szociális, nevelési, oktatási
ntéményekben) többletköttségeire 201 5.

lzeotember l.től becsiilt o. 26 97C 26 97(

Ątszeruezések, vezetői bérpolitikai iĺányelvek
:öbbletköltségeire 80 00( 80 00(

Munkaüszony megsziintetéséböl (n}'ugdíjazĺs,

fe|mentés, GYES-[ö| visszájöttek szbadságiának
lciadásából, stb)adódótöbbletköltségek
céltaÍtaléka f2 42Ą 22 424 f2 4f4 22 4f4
]éltartalékok łisszesen 132 36t 73 98i f37 33( f3 07) 369 70( 97 05ĺ
{ltalános täńalék 371 03: 53 83t 37t 033 53 83ĺ
Vĺűködési céI és áltaIános farÍa|ékok összesen 503 39: 127 82a 237 33( 23 071 740 733 150 89(

Pakolás mewáltás 365 14C 372 84( 3ó5 14c 372 840

Feilesáési céltaltalék 166 338 54 42: 166 338 54 4f:
lrefort u.3. szám alatti ineatlan értékesítése t79 52t

f, vodĺĺk minímális taneszköz pótlás 7 00( z 951 7 00( 2 951

Felhalmozási céltartalék iisszsen 7 00( f 9sl 531 478 606 794 538 47ĺ 609 74

bn-



Józsefvárosĺ Onkoľmányzat 20|5. évi műkiidési támogatása jogcímenként rendelet
l/f. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés
Eredeti

e|őirányzat
Módosított
e|őirányzat

E|számo|ás a|apján az

Onkoľmányzatot
meeiIlető

KłiItséwetési támoeatásoiK
A HELYI oNKoRMAľ{YZ^T oK ALTÄLANoS
ľĺuxooÉsÉNEK És ÁĺGłzĺľIFELADÁ,TAINAK
TÁMoGATÁsÁ

t 781 730 2 1s4232 2t1821:

ĺ. HEYLI oNKo RMAIwzAToK MUKODESENEK
,Í ĺrl uíN os rÁ a oe,ąrÁs,ą

86 302 91 89ó 91 896

onkormánvzati hivatal működési támoeatása 86 302 86 301 86 30t
- elismert létszám 86 302 86 302 86 30'
ľeIepü|ésĺizemeItetés támogatása
- ztildfelület
- kcizvilásatas
- közutak fenntartasa

Udül.őhelvi fe|adatok támogatása

^ 
20| 4. év r ő| áthúlzódó bérkom penzáció támo gatása 5 594 5 59t

Esyéb kłitelező önkoľmányzati feladatok támosatása
II. TELEPÜLESI oNKoRI}[/iNYzÁToK EGYES
KDZNEVELÉSI És evnntĺrrÉTKEZTETÉsI
F E I'ADATA I NA K TÁ M oGÁTÁsA

845 375 834 907 835 2s9

Ovodapedagógusok és az óvodapedagógosuk nevelő
munkái át kiizvet|enü| seeítők bértámosatása

845 374 829 929 830 28

lvodapedagógus
. ęlismęrt |étszfunĺa 8 hónapra 362 05: 362331 362 331

4 hónapra 185 r7s 169 955 169 955

- óvodapedagógusok pótlólagos támogatása szeptemberi
lérváltozás miatt 4 683 4298 4298
\eve|ő munkát segítők
. elismert |étszámra 8 hónapra tt1 60( I t7 600 tt7 60(

4 hónaora 58 80( 60 180 60 18(

Jvodai m iĺ kiidtetési támosatás
- működési támoeatiĺs 8 hónapra 66 873 66 967 66 961

4 hónapra 34 44( 32853 32853
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésébő|
ldódó többletkiadásokhoz
- alanfokú v észetÍsésíi t3 944 t3 944 |4 29Í
- męsterfokozatú vészettségű I 801 I 801 I 801

tTI. TELEPULESI ONKORMANYZATOK SZOCIALIS
es cynnľĺnKJóLÉTI FELÁ'DATAINAK
ľÁMoGATÁsA

821 s54 876 747 841 013

Egyes iövedelempót|ó támogatások kiegészítése 134 529 162926 162 182

- rendszeres szociális segély f5 035 2s 656 25 65Í
. normatív lakásfenntratasi támogatás 27 89Ą 26278 25 923
. adóssáscsökkentési támosatás 25 654 55 589 55 20(
- óv o dáztatási támo gatás 410 4t(
- foslalkoztatást helyettesítő támogatás 55 950 54 993 54 993

- kámótlás

ľelepĺi|ési łinkormányzatok szociális feIadatainak egyéb
|ámogtása

Egyes szociá|is és gyermekjó|éti feladatok támogatása 64tf1l 668 733 638 435

. családsesítés 20 t02 20 102 20 102

- syermeki óléti szolgáltatás f0 r02 20 t02 20 102

- wermekióléti közoont 2 099 2099 2 099

- wermekétkeztetés támosatása

:bből: ęlismert dologozók bértámogatása 108 414 98 736 94 83Í
iizemeltetési támoeatása r79 971 l90 ó98 190 698

- szociális étkeztetés s8 128 54 806 53 478

- hazi seeítsésnyúitás 7 685 8 120 8 555
. időskorúak nappali ellátása 29 866 27 468 27 795

- fosyatékos személvek nappali ellátása 8 500 9 500 9 50C

. oszichiátriai és szenvędélybetesek nappali ellátása A 574 r4 880 15 t9(

1



Józsefvárosĺ onkoľmányzat 2015. évi műkłidési támogatása jogcÍmenként rendelet
1/f. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés
Eredeti

e|őirányzat
Módosított
e|őirányzat

E|számo|ás a|apián az
Onkormányzatot
mesi||ető

- hailéktalanok nappali intézményi ellátása c

- gyermękek napközbeni ellátasa btilcsőde
:bből nem hátránvos helyzetű l8l 335 206 04Ĺ 178 864

hátránYos helvzetii 4 669 '7 782 8 82(

halmozottan hátrányos helyzetii 4 348 5 435 5 43:

fogyatékos l 48? ?965 ?96:
- családi napközi és evermelďelüsyęlet
- hailéktalanok átmeneti intézĺnénvi

ľe|epü|ési iinkoľmányzatok á|ta| idősek átmeneti és taľtós'
ĺalamint hajléktalan szemé|yek részére nyújtott tartós
lzociá|is szakosított el|átási fe|adatok támogatása

45 75Ą 45 08[ 40 39'

- időskorriak eondozóháza ellátottak szárna
. intézményvezętt5i és segítő munkatársak létszáma és

)éľtámosatása f0 848 t8 242 t8242
- intézrrrénvi üzemęltetési támogatás 24 90( 26 84( 22 tsc
IV.TELEPÜLESI oNKoRMÁľ{YzAToK KULTURÁLIS
FELADATAINAK TÁMoGATÁSA 28 499 28 49J 28 499

Könyvtári kłizmíive|ődési és múzeumi fe|adatok támogatása 28 499 z8 495 28 499

- fővárosi kerülketi önkormánvzatok közművelődési
ámosatása 28 499 28 495 28 499

Közneve|ési intézmények műkiidéséhez kapcso|ódó
támoqatás 4 978 4 97t
A HELYI ONKORMAIYYZAT OK ALTAL
FELHASZNÁLIIÁ,Tó KozPoNTosÍToTT
ELŐIR]ĺ,ľ.ľYzÁT

0 322 183. 321 541

Udü|őhe|vi feladatok támosatása
Kii|tségvetési szervekné| foglaIkoztatottak 2015.évi
bérkompenzáció,ja + (20l4.évrő| áthrĺzódó béľkompenzáció
) 53 168 53 16t

[Ie|yi szervezési intézkedésekhez kapcs.több|etkiadások
támogatása (prémium évek program 3.me||.6.pont)

4 592 4 59i
L3 l20l2.(W.Ĺ9.)NEFMI rendelet a|apján
gyermekszegénység e|leni program keretében nyári
átkeztetés biztosítása (3.me|l.9.pont) 5 56( 5 56(

1838/2015. (xl.24.) Korm. Határozat a család és
qvermekió|éti kłiznontok esvszeri támosatására 2 00c 2 00(
Be|terĺi|eti utak szi|árd burkolattal vaIó e||átása

í3.me|léklet 10.e pont) | 295

Szociá|is' gyermekjó|éti és gyermekvéde|mi ágazati pótlék
l4l2ol4.[|.l8.) sz.Koľmánv rende|et a|apián 45 851 45 47(

165120|5. (vI.30.) Koľm. Rendelet szociá|is ágazatban
do|sozók kiesészítő oót|ék támosatása 30811 3t 84ć

Bárka Nonprofit Kft. e|őadó.mĺivészeti szervezet 2015. évi
adósságľendezéséve| és megszüntetéséve| kapcso|atos
fe|adatok e|látása cé|iábó| 178 90C 178 90(

KoLTsEGvETEsI TÁMoGATÁsoK osszEsEN 178t73n 2 1s4232 2 11821:

u,4ĺĺ,r'
ej
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03

I<iľvénv szerinti illetménvek munkabérek (Kl l01)

04

Normatív iutalmak íKt 102)

05

Céliuttatas. DroiektDrémium (Kl t 03)

06

Készenléti. tisyeleti' helYettesítési díi' tulÓra. tulszolgálat (Kl l04)

0'l

Véskielésítés íKl105)

09

tubileumi iutalom (Kl 106)

Önkormányzat 2015. évi łisszevont (konszo|idált) beszámo|Ó - k ltségvetési kiadások

to

Béren kívĺ.ili iuttatások (K1 l07)

t3

KÖzlekedési kłiltséetérítés (Kl l09)

t5

F',wéh kŕi|tcéoférĺfések ÍK 1 t l o.t

t6

Foelalkoztatottak ecyéb személyi iuttatásai (>:l4) (Kl t 13)

t7

F.os|e|koztaŕottak szemé|vi iuttatásai í=01+...+l3) íK11)

l8

Választott tisztsésviselŐk iuttatásai (Kl 2 l )

ĺ9

Munkavészésľe iránvulő esvéb iogviszonvban nem saiát foelalkoztatottnak fizetett iuttatások (K|22\

fíl

Esyéb kiils személyi iuttatások (Kl23)

Megnevezés

21

Kii|só személvi iuttatások í=16+17+18) íK12)
Szemé|vi iuttatások í=15+19) íKl)

22

MunkaadÓkat teľhe|ó járulékok és szociális hozzájáľu|ási adĺí (=!!+...126;
(Kr.\

aJ

f3
24

ebból

25

ebból: rehabiIitáciős hozzáiáĺulás íK2)

')(\

:bból: korkedvezménv.biztosĺtási iárulék (K2)

szociális hozzáiárulási adÓ (K2)

27

ból: eeészsésiisvi hozzáiárulás (K2)
:bböl: táooénz hozzái{tulás (K2\

28

lbból: munkaadőt a foglalkoztatottak részére t rténó kifizetésekkel kapcsolatban terheló más járulék jellegii
ŕĺife|ezeftséoe]< íK?\

).9

30

cbb l: munkáltatőt terhelo személyi iiivedelemadő (K2)

\f

Szakmai anvasok beszerzése (K3 t l)

JJ

ť.\

"..-'---:.i5*

4
Ô

[]zeme|tetési anvasok beszerzése (K3 l2)

1Ą

Kész|etbeszeľzés í=29+30+31) íK31)

35

Informatikai szolsáltatások igénybevétele (K32 l)

36

Ewéb kommunikáciÓs szolsáltatások (K322\

37

Kommunikáciős szo|eá|tatások (=33+34) íK32)
Kĺiziizemi díiak (K33l
Vásáľolt élelm ezés (K332\

Konszolidálás elŐtti
łisszep

4

)

I Zt3 355
26 745

KonszoIidá|ás

32 4li
50 79Ą
25 769
52364

5

f20 877

rendelet
2. melléklete

e Ft-ban

37 587
3 442

t59 936

Konszolidá|t tisszeg

I R23 zqO

0

73 455

0

r20 474

0

126 771

0

6

320700
4 l43 9sĺ)
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I

0
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007
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0
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0

46t 671
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0
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0

l 007 800
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