
A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2017. febtuár 2.

B ud ap est Főváľo s VIII. keriilet Józsefvárosi o nko rmány zat Képvis ető_teřT
2l20l7. (II.02.) tinkoľmányzati ľendelete

a20t7 évi ktiltségvetésľől sző|ő 3612016. (xII.21.) iinkormányzati rendelet mĺidosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptĺirvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatźtrozott eredeti jogalkotói hatáskörében, aZ
Alaptöľvény 3f. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében e|1árva a
következőket rendeli el:

1. s A 2017. évi költségvetésről szőlrő 3612016. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

''2. $ (l) A képviselő-testület az oĺlkormáĺyzat2077. évi költségvetésének

módosítja.

(2) u (1) bekezdésben meghatźrozott bevételi és kiadási főösszegeken belül a mfüödési
költségvetés

bevételi fő<isszegét
kiadási főĺisszegét
ťlnanszir o zási múveletek e gyenl e gét
módosítja.

(3) az (I) bekezdésben meghataľozott bevéteIi és kiadási főösszegeken belül a
felha|mo zás i kö ltsé gveté s

kĺiltségvetési bevételei főösszegét
költségvetési kiadásai fü összegét
ťĺnanszit o zási művęl etek e gyenle gét

bevételi Íőĺlsszegét
kiadási főösszegét
ťlnanszír o zás i művel etek e g yenle gét
á||apitjameg.

Il .045.094 ezer Ft-ra,
18.224.775 ezerFtła,
I.179.68I ezerFt-ra

14.896.319 ezerFt-ra
15.609.953 ezerFt-ra

713.634 ezerFt-ra

2.| 48.7 7 5 ęzer Ft-barl,
2.614.822 ezerFt-ban,

466.047 ezer Ft-ban

2. s (1. )A Rendelet2. mę||éklete helyébe e rendelet 2.me||ék|ete lép.
(f). 

^ 
Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. $ Ez a ľendelet 2017. februĺáľ 02. napjźn 15 órakor lép hatálybaés az azt követő napon
hatáIyźń veszti.
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Józseívárosi onkormányzal
20'17 éVi kó|tségvetésének

cimÍendje

ťcild(kl
ĺ. lnc||ćkIct

(]ítn

ćs a|cÍnr
Megncvczós szcŕvczcĺi c8ysóg|rcz lartozás

nrcgIla(ározása
Kőtclcző fcIadaĺok

mcg|raĺározása
Önkénĺ vállall fc|aĺ|alok

mcghäíároziĺsa

AIlanligazgaĺási
fclada tok

mcgha(ározása

10,Q00 r '':.. JóädfYáió5i'''ÖĺkonńíńY'5. .' :.,. l,:. . :;.,.1 l--.,. .', .,'l...-.t-:.,r.!,-,-.. :, ..,-'.,. ;.,i

I Itil)o Po!|ąi'!nq:tcŕ

il t0t Tisztségvise|ők és bizottságoł Po|gánnęslcń Kabinct
tisztségviselok i||ętménye'

költségtéritése, egyćb
köItségek

képvisc|ők, bizoĺĺsági tagok,
cgyćb kt'á|tal mc8hatá.ozoĺt

fe|adaua létrchozotĺ

nUnkacsoPortok tiszĺe|eĺdíja,
kölĺségĺéńĺése, ĺeprezcntáció,

cafcterią kó|tségtéńtésck,
tisaségvisel<ik saját keretei,

DÍomóciós aifudékok
I I I02 Nemzetközi k Pol':ámes(eľi Kabinet ncmzetközi kaocsolatok

lll03 PR tevékcnységek
Polgámeĺeľi Kabinet
Kommunikációs Iĺoda online köaętítés

lll04 Kitiintetések, kömeghaIlgatás Po|8ámesteri Kabinet

helyi ĺendelet alapján
kitiintetésekhez jutaIom

(köztisztviselói, pedagógus,

vociális muką Semelweis
napi, köamdvédelmi kitiintetés)'

munkatatói köIcsön

llt05 Tagsági díjak és táÍnogatások
Hmátszolgätatási Ugyosztály,

Humánkapcso|ati Iroda

civil weretek, alapítvĺáłyok,
egyhźuak' egyházi közösségek,

magánveméýt
sportsffiezetek, egyesülętek,
nmretiségi önkományatok

páIyázati és mfüodési
táÍnogattra' magánsremélyek

nm srcciális ĺászorultsĄi
tiĺmogatása' egyéb nem

ônkományati tulajdonú
szfleretek támogatásą

Budapesti onkomrányztok
szövetsége tagsági díj,

l t0ó ures

il 107 Tąrtąlékok

M07-01 Működési el és átalános tďtalék
Péuiigyi Ügyosztäy,

Költségvetési és Pozüg:ŕi

nt07-02 Felha.lmozísi céltaĺalék
Péuiigyi Ügyovtáy,

Költségvetési és PéEügyi

I1 108
Eg,ebÍelądatok ( helyi adók,

támopatĹÍÔk. Dé'rhaładvánv łth I

I t 108-01 Helý és központi adók
G uÄ6áEi sW ezet v ęetőję'

PéEügyi Ügyosáály,
Adóiiryi IÍoda

gfujáműadó' ipaűzési
adó, telekadó,

idegmfoĺgalmi adó,

építnályadó, komunáIis
adó,talajterhelési díj,

adóbírsáeoŁ

I I t08-02 Trimogatások
Péuĺgyi Ügyosĺĺily

Költségvetési és Pémig1i
Felĺigyeleti lroda

költs€8vđési sreNek
fclDryeleti wi kőtelezó

felađat támogatísą
önkományzat központi

költségvetési támogatámi

kötęlozô foladatra

költsgvetsi szflek felĺgyeIeti
wi önłąt välalt feladat
támogatĹsą onkományat

kózPonü költségvetši
tárnogatági önkmt vállalt

feladatra

I t 108-03 ues

l I 108-04 Kölségvaési mmdvány
ľmzĺigyr Ügyosztäy

Költségvetési és PáĘiiryi
Felüryeleti IĺoĄ

költségvetési mmdvány
elszámolĺás kötclezó

feladat

kolśégvętési mmđvány
elszámolás önkąt vá'llalt feladat

I 1200
oktatósĹ köuníívelőd&i, Úris!Ígi 6 sport

feladatok

tl20l ok(aĺásltuz' ucveléshez kaposolórló

fęladatok
HmánwlgáIurtási Úgyosaály,

Humĺłnkapcso|ati Iroda
Tvođai ĺeveléshez

kapcmlĺidri tevékmységeł
óÝtónđíj' tankmlęttô| ätválla|t

kňhvge.k

I I3OO s zo c i á lis fel a d atel láÍ ds

I l30l Szocirális feladatok
Polgámcteri és Jegyzöi Kabinęt,
HmláĺlsrcI gIíltaĺási Ügyosarály

Hmánkocolati lroda

családok átnmeti otthoni
elhelyzé*, pgichiátriai
betegek ńa.i:pali ellátrłsą

kötelezö feladatok
%lgláltat{ással törtmő

kiváltása

Jóreft árosi kiłrtyą Idősügyi
Teácš mfü ödtętés,Jóxefu áiósi
Kábítószđügyi Egygtető FóruÍr

EU-s ddományok
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Józseĺvárosi onkormányzaĺ
2017 évi kö|tsé9Ve|ésének

cimrendje

rtndcIcĺ
|. tr|c||ćkIcI

Cinr
és aIcím l\|cgncr'czćs

szcľvczcIi cgysóghcz Íaľĺozi|s
rncghaiátozása

Kiitclcző fc|{datok
nrcgIraĺáľozása

onkćnl vá|lAlt fc|adalok
mcghaÍározása

Á|lanigaz.gaĺási
fe|ar| a ĺok

mcg|ra|ároZńs{

I t302 uľcs

I t303 Szociá|is ćs gycľnrckvédclnli scgélyek
| |u|nánszolgálIalási Ügyosztá|y

CsaIádtámogatási lľoda

ĺcndkívü|i é|etheIyzct

cIsősök tánogaĺása utalvány
forrná.|ában, té|i fiitćsi

ĺá|nogatás,lakha{ási kiadásohoz
kapcsoIódó hátralékosok
tán]o8atása, táboľozĺalási

(ánogatás, szülési lá|no8atás,

yógys7.crlámoBalás, s(b.

r 1304 uľcs

I t400 Va pton k uolźŚi . ýtj ro\fi|i I"š7 lź\i ĺ"Inil a|.,h

I t40l Pato|ás-üzemę|(etćs

Gzdálkodási Ügyosztály,
Jórefváĺosi Gzďálkodási
Központ zrt., Gudasági

szeryezet vezetöie

pďkoIóheIyek

Üretne|ĺetésę, fenntartásą

működtetése
cafeleńą jutaloln

| 1402 ures

I 1403 ures

I 1404-01 Térfi gye|ö.kmeraendszer m|iködtętese
Köztqüleřfelü6ryeleti

ĺJ gy osná|y, Kozigugatási lrodą
G udasági sreru ent vezetöje,

térfi gyelö-kmerďendszet
behatolásjelzók

mÍĺkłidtetése, kďbmtaÍtása
fejlesaések

tt404-02 KözteriiIeti feladatok
Gzdálkodroi Ügyosáá|y,

G udaságí sreru ezet v ęretöję

a onkomiłnyzt
tulajdonába álló

közterÍiletek hóaálatáÍa
vonatkozó sabályok,
díjak, utca névtáblák

cseréie

táÍsőházalmak közterü|eř
foglalási bevételból üssafi retés

I t405 Köłilágítrás Gadäkođási Ügyosaaly,
G uduáAi szeru ezet veretóię

kďácsonyi díszĺdülágítás

I 1406 Utkfu miatti kfutérítés

Gazddkodási Ügyosaäy,
Jórefu ráĺosi GzđáLlkodrłsi
Központ zrt., Gzdaági

szęNeret vęelőię

kártérítés

t1407
Uj Teleki téri piac üremeltetése, óstemelöi

és ideiglenes piamk iizemeltetésą

Gzdäkodási Ügyosĺrłty'
Józsefuárosi Gzdäkodai

kistemelöŁ őstemelők
vámáÍa đtékesítési

|ehetóség biaosításą piac
mĺiködtetése, ideiglenes

Piacok műköđtetésą

mlgáltatłsi díj
köeolgáltatási ýeződés

kqetében

cafeterią jutalom, hírdetó

mfü.jdtetése
veretöje

IISOO Vaqon és laklźspazdźIkodńs

I l50l Lakrásvásárlási trámogatás
GzdáůkodáLsi Ügyosaáty,

GazdasáŁi geryeret veretöie
helyi lakásvásatási

láfioý^tÁŚ

11502 Varyongzclálkodás Gzdálkodrási ÜgyosztáLty,
Gzdaűgi szwezt vezĺóje

vagyomal kapcsolatos

nýlvĺámtaĺtásot eljárási
ĺlíiak

I I600

Ôn kot mrźnyruti tulaj d onú, va?,
r8xulajdonú gaulasdgi tónasúgok áhal

végz.ď
v agl o n g azd ĺźl k o d ó si,v a gl o n k a,el ési,
k ö zlis d6 lźg i' t eI q ú l& ü ze^ e]t eÍ 6 i,

in Í&.n ény m íÍ k ô dt a a, k ô M l gIź lt ąÚźs Í

ÍeIądatok

l 1ó0l Töwagyon kabmtarĺásą fejlesaés

Jóaefr árosi Gazdrłlkodási
Ki'zP o^t zrt', Gazdäkoďási

Ügyos*áry, GuÄnźlgj sm eÉt
töwagyon béÍbmđiisa

felújításot benůĺázĺsot

":'**__
cďstmią jutaloĺn' oportpriLlyą
uwoĄ iskolabusą KLIKK

költségeinek átvá|la|áM

n60t-01
onknmány7áfi t||ltjĺlnnti nktatási

intémmyek ingatlanjainak ilmeltetés,
femtďtáŁ kaÍtmtaÍtá$

Jóaefváĺosi Gĺzdálkodási
Központ zrt', Gzdálkodási

Úgyosztá|y, Hmmsn|gáttatási
U gyoszuály, Gazdasźęi w ezst

v%tőie

kÔazulgáLltatási wl z0dés
keĺetébm ingadmok

fcmtoÍfifuĄ iimcltctćs,
kańmtaÍtĄ můködtetés

I r 60 t-02 wos
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Józseĺvárosi onkormányzal
20'ĺ 7' éVi köItségvetésének

cin]íendje

ľcil(|cICl
l' nIc||ćkICt

(|ínl

ćs aIcílrl
Mcgncvczés szcľvczcli cg]'sóghcL li||..||,.Ás

nrcg|ratáľoz:isa
|(ötclcző fcladatok

nrcglraÍáľozása
onkćnl váIIalt fcIadalok

nrcghatáľozása

Á|lanligazgłtási
fcIadł ĺo k

nlcg|ratńroz-ása

I l ó0 I-0:i
1.eIcpüIésüzcme|teĺés, úí-pďk ka.banranas'

növćnyvédeIem, köaisztaság

Józsefr,árosi Gaz-dáIkodási
Közponĺ Z|1., oazc|á|kodási

Ugyosztá|y, cazdasági szcrvczcĺ
vezctóje

közszoIgáltaĺási szelződés
keľetében

lclcPii|ésüzeme|tetés, út-
paÍkfenntaftás'

kaľbiltanás, köztisztasá8

fclú jítások' bcruházások,
cafctoria,.iutaIonl, közössćgi

ket1ck, keliilctgondIlok'i||cgá|is

szemćtszá||ĺ(ás, ncnl
önkonnányati ĺc|.iiIctckcn

végzetĺ feiada(ok
l |ó0|-04 uÍes

I t602
Józsefváosi Gzdá|kodási KözPont zĺ1.
álĺal végzett üzlcti vagyonna| kapcsolatos

feladatok

Jóacfváĺosi Gzdálkodási
(öpont zÍ., Vagyongzdálkodási
Ügyosztá|y, Gadasági szeruezet

ýeetőję

kö6zolgáIĺatási szetődés
kqętében

vagyonbéľbadás,
kďbataÍtás' épíiletek

működtetése

vagyonćnékęsítés' felújítások'
cafeteria, jutalom

I ló03 corvin sétily Prcjelđ

Polgámestcri Kabinet' REV8
zn, uuoalxooasr ugyosnaly,
Főépitésą Gedasági szqvezet

veretőie

teljes pÍojekl

I I604 Magdolna Negyed III. Projekl

Polgámesteri Kabinet REv8
zrt, G edćr|ko d^i Ü51yosĺály,
Főépitész" cudmági szev ęzę|

wé'éŕÁié

teljes prcjekt

I r60s Rehabilitációk, fejlesztési prcjektek

Polgármesteri Kabinęt, FőępítésŁ
RÉV8 zrt,Jó^efr'ilosi

Gudákodási KózPont zrt.'
G azÁnági szw eret v eretóje

teljes prcjekt

I 1700 Egéb feladątok

I l70t Hitel f€lvétel, törlesáések kmatok
Gzdasági szeruezet vezetöją

Péuügyi Ügyosáá|y
számüte|i és PĐzügyi lroda

teljes

ll702 Védelmi feladatok Polgámesteri Kabinel
katasztrófák ellmi vedekeressel

össrefiiscó felađatok

I t703 Fóepítészi feladatok Főepitésą vďosépítéwti Iľoda

helyi településrądezési
tervek, kęrtiletfejelsztési

konrepció,
ttrvtmacs

egyéb twet koncepciók

rl'104 Egésäégüglŕi feladatok
HmánsrclgáLltatási Ügyosaäy

Humánkapcsolati Iroda

fográszti e|Iátlás kivĺĺLltásą
privatizáIt háziorvosok

helýség biaosítIásą
helyireg kabataĺásą
rymek egéwségügy

ĺigyeleti ellátrás,

privatizát háziowosok
Í%iköltségeinek átvälalása'
hrĺzioruosi rendelók felújítása

tt?o5
Tráĺsrohráak felújíüási uámo gatásai,

kölcsönei
GazdláIkodási Üg1yosztály,

G udĘáEi szw ęzęt y eretője

Trámházak visg és vis% nem

térĺtmdó felújítási ĺámogatrási,
gĺázvez.felújitáshoz köl csön

nuiitás nane|nrnomm

I 1706-01
Önkományati tulajdonhoz kapcsolódó

feladatok

Hmánml gá|tatrási Ü w osztź)y,
Ďetso Euat6l lÍo@

GazdáIkďási Uryosztály'
J óxefu Iárosi Gazdálkodási
KoTPo\t zÍt', Gud6ź!g;

szfleetvwtőię

vagyonbiĺosítás Smĺink faye (Commius),
hősrclgáItatłs (RFV)

U706-02 Önkományati egyéb feladatok
Polgámesteń Kabineg Jeryzői
Kabne\ cuÄEági wNwt

vmtöie

közbevezési dijĄ paes
ügyet végĺehajtási és

kôTÉt&en díjak,
bakköltséE

könywixgrá'|at eryéb vakértöi
dĺjak

I 1800
onkoĺfráq,mti tuląjdonú, vągP

r észtu I aj do n ú g azl u tź g i t drs 6 d g o k
t.,mogątdsa

I l80l Ües
I 1802 uffi

I 1803 REVB Zrt
Polgámestoi Kabinet,

GazdIálkođási ÜgyosaIály,
GMdBíqi wrycrct vcrctóic

vrárosehabilitációs feladatelláĺás
köml.gältatźrsi wrződés

-- kąctébcĺr
| ĺ804 uÍes

I 1805 Jóäefuáros Közösségeifü NonproÍit Zĺ. Gzdäkodási Üryosarály,
GazÄuági wezstvereĄe

kówolgóLltotfu i 3!onódó3

välalt fetaclaq helyí iitĺ'tec'"t
átadásának Ímdwmye'
JóAeńłáIosi Újság' PR'

tevékmysé& üdültetéą lyáÍi
ubadidó mlgIĺltátris

étkęáďésl, egyéb szociális,
folzfu kóztat'łsí, közi'sségi

feladatot mbadidő
sporďeladatot HI 3, Magdolna
Negyed III. pĺojek fmtartása'
Ĺidiiltotés, szính@i tevékmysé8,

cďeteńą jutalom, benrházás,

felúiítas

kĺetébm Ga.Iérią
kŕ}művelődési
tevékenyrcg

közfogIalkoztatás

ť
ĺ?"1

I



JofseÍvárosi onkormányzat ľ(ndc|C|
2017' éVi köllségvelésének |' otc||ćk|c|

cimrendie

Cinr
és a|cínl l\ĺcPncvczćs szcrvczcŕi cgysć8hcr' lA|. toz^s

nrcgIrłlározása
Kiiĺc|czíi fc|ada(ok

nrcghaĺározása
onkćnl vál|a|ĺ fc|adatok

nlcg|raĺározása

Á|lánrigäzg^tísi
fcladalok

nlcgl|atározása

KOL't'Sric\/ttl ESt SZERVTiK

l20Al) Józsq1ĺd rosi Cłi lł oĺ ĺi li 4yzĺi i
1..' Pat[dÍnrc;térl.Hlýot4la ' '

.''ro)t*
I 2t00 rdarlilÍ0k
t2l0l uľos

t2t02 Epítési gagatási fcIadatok
Hatósági Ügyosz.táty

4..,,. ., .tPlIesugyl |ľooa

épíĺésigugatási
ĺcvékmység,

hatósáĺi feIadatok

t2103 lguBatási tevékenységek
Hatósági UgyosĺáIy

Igzgaĺási Iĺoda

ipai és kereskedelnli
tevékenységge|

kapcsolatos hatósági
feladarok , hatósáBi
:Iloőzéret ebeRel

kapcsolutosm
ellátandó feladatok

t2t04 Anyakönyvi feladatok
Hatóslági ÜgyosĺĺáLly
Anvakönwi lĺoda

ilyakönyvi, haÍóság
feladatok

12200 Eiýatdl miík.idkrne teĐzii

12201-01 Hivata'| mÍĺködtętése
Jegyzői Kabinet

Belsó Ellátlási lľodą cudtági
sreNezá ventőie

livatal működtetése, spülot
femtaÍtása

ÍepÍerentáció, tizleti ajrándét
tmészetbeni iunatlhok

12201-02 Hivatal infomatikai feladatai
Je5yzői Kabinet

Belső El|átási lrodąGazd$ági
sreweret veretóje Ügyviteli ĺroda

hivatal müködtetséve|
kapcsolatos infomatikai

feladatok

t2201-03 Hivatal e8yéb fe|adatai
Jegyzői Kabinet' Gađasági

szęNęzęt vęretÍiie

pqes ügyoŁ bankkôltség,
közbercnési dĺjak,

végÍehajt6i
díjalqközfo glalkoztatás,

váIasaás

taácgdói, sakértői dĺjĄ egyéb
megbízsi díjak

12201-04 Nemzetiségi onkományztok mfüödtetése
Jegyzói Kabinet

BeIsö ElláĺŁsi lrodą GuÄ#źLgi
wąętyęzetője

nmtiségi
önkományatok

mfü ödtetés feltét€leinek

biáosítása

12202
Hivatali álkálmŹofrek f6ý|A|kdń^1 Jegyzői Kabinet

Személyĺĺgyi lĺođa

cďeterią hűségiuta|om, jutalom,
vkmai továbbęzés'
konfĺmcią szakértői,
tilác$đói, egyéb hilsö

megbízási díjak

össreffiggö kiadrások bére, junatávi

12203 Köđerület-fęlĺigyelot

Közterület-felügyoleti
Ügyosaály, Smélylrgyl kodą
Belsö Ellátási Iĺodą cuÄzsági

wruwt veretőię

felägyeleti feladatot
kqékbilincselm, ronaautó

elszállítás
cafattrią hiisé&iutalorą jutalom

30100 u16
30101 tiÍes

30 102 iiÍs
30103 uÍ6
30 t04 üÍes

30t0s ĺiÍ6

40100
Jóreefváľosi Szociális Salgáltatró &

Gvemekirń|éŕi tr(óznonŕ

40101 LELEKHÁZ. LELEK PRoGRAM telies feladat

40 r02-0r Gozdeígi rcn'oret ó5 Kö2ponti inínyítáJ

közaonti iĺánýLás,
pénzĺgi - guÄasá9i
fcladatot Naprďorgó

E$,aítcttivoĄ valmiĺ
nu F'gyqrífcr nôlcgőí|ć}

péľ.zligy-gazdL1łlgź

feladatainał ellátág

efetđią hűségĺutaloĺĺq jutalorr1
jogwbáy alapján nm

köteleöen elöfu1 jutĺatámt
kö|tĺć6ck ńwalliláĺa

40102-02 Család és Gyemekjóléti Közponĺ család*gités,
adósMgkezelési tanácsadás

cafetęrią hűségĺutaloĺn' jutHorr1
jogwbrály alapján ńem

kötelezóen elóirt juttat]ásolq

költsések átvtáLual'ása

1!
I t':' :

ĺ.ł'(



JózseíVárosi onkormányzat
2017 éVi költségvetésének

cĺmrendje

rcĺd(|cĺ
|. nx{lćkĺť|

(]ínl

ćs aIcínr
Mcgncvczós su cÍvczcli cgysćghcr. t^ŕto7.^s

Dcg||atározása
Kiiŕclcző fc|ádaĺok

mcghaíáľozása
onkćnĺ vá|IaIl fc|aĺlatok

n!cghaŕáro7-ása

A||łrnigazgaŕási
fcladatok

mcghaÍározásĺ

40102-03 Egyćb sz-ociá|is szo|gálĺaĺás hátra|ékkozc|és

intenziv csa|ádlncgĺartó

szoIgákatás, kľízisIakások
műktidtc(ćsc, mi8ĺációs

fcladatok, Magdolna Negyed
projekĺes fc|adatok fcnntaĺtása
20l ó'december 3 |.iB, efeteńą

jutalom, hűségiutalom,
jogsabá|y aIapján neln

köteląóen e|öírt juttatások,

koltségek átvä|alása

401 03 Család és Gyemekjóléti Szo|gálat
családi és gyemokjóléti

szol8álta(ások

efeteńą hűségiuta|om,
jutalomjogsabály a|apján nem

kötelezőm e|őirt juttatások'

költségek átváIIa|ása

40104-01 szociális étkeztetés étkeztet$, népkonyha

hétvégi étkeáetés, cafeterią
hűségiutalom' jutalom jogsabály

alapján nem kötelezőą elóírt
iuttatások köItsécek átvállaláM

40104-02 Házi segítségnyujtás hri segítségnyujtás

€feterią hűségiutalom jutalom,
foclĺásą pedihlĺ, 97ógymszö1
gyógýomąiogszbály alapje

nm kötelezöm elöírt juttatásoŁ

kö|tségek átváIla]áM

40t 0s Nappali Elláta

idóskonjalq
srenvedélybetegek,

fogyatékos személyek,
pszichiátriai bete8ek

nappali e|látás

cafeterią
hűségjutalom juta| om jogsabráL|y

alapján nm kötelezóen ęloiÍt
juttatrásot költségek átválla'lá$

40106 ldősek Átĺneneti onhona / Gondorcház

idösek átrneneti

elhelyercrc, állmilag ncm

finĐszírozott
á||áŚhelvek|łel ewĺiŕ

efetoią hűségjutaloĺn'
jutalomjogsabály alapj{án nąn

kötęlezöm előíÍt juttatások,

ktilrcések átváĺlalása
40to7 Jelzőrendsac háź secítsésnvúitás telies feladat

40108 Gyemekek Atneneti Otthona

gymekck átnmeti
otthont nyujtó ellátö,

állmilagnm
firilszíÍorctt

äláshelveld(el eryütt

cafetoią hűségiutalorr1
jutalom jogubály alapján nem

kötolezóm elóíÍt juttatásolq

költségek átvállaláM

40r09
oktatásĹnovelci intémayekben

étkeztctés biztosítása
ryemekétkeactés,

munkaholyi étkęztets

cďeteńą hĺisgiutalom, jutalom'
jogmbĺĺly alapján nem

kötelezöen előírt juttatásolq

köItsések átváLllal6a

40100-02 Jóxcfvárosi Eryeített Bôlcsődék
kisgymekek

napközbmi ellátása

efetđią hűsgjutaloĺn. Biztos
Kezdet Gyđekháäk pĺogÍaÍI!
időszakos gymekfelĺigyelet'

otthoni gymekgonoá'áŚ,hétvégi
játsóhźĄo gýAbźny alapján nem

kôteląöm elóíÍt juttatásoŁ

költségek átvállaláM

žo



JozseÍvárosi tnkoĺmányzat
201 7- éVi kólIségvelésének

címrendje

ľctrdckĺ
ĺ. n'c||ćkIc(

( ]ĺIrr

ós alcílrl
l\ĺcBncvc2ćs szcr\'czc{i cgysćBItcz táľĺozás

mcghaĺiirozilsa
KötcIcző fc|adaloł

nrcghalározása
Önkćnl vá||alI fcIa<|atok

nlcghatározása

Á'llänrigazgaiási
fclada to k

mcg|rAtározása

s0t 00
Jĺiz.scfvárosi Szcnl Kozma tlgészsćgügyi

Központ
aIapeIlátás,

su krcnde|ćs

cafeteľia, híiségjutaIoln'

önkonnányzati foglaIkozáscĺi'
házioruosok Íozsikö|(ség

ĺámogatásajogsu bá|y aIapján

n€m kötclczöen olóín juflatások,

kö|lsé[ck átvá||aIása

ő0000, ..r?t6,' , ,-, ..1 l:; r, , :'.i.ji':iťłlĺ:: .. 1..:a,i,::, - ,,.,,,i-r.:, 10000.:
' 
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:i?2000. : .' ., .1, . ;,.+;,:'. ^i:.1,'.i .;;!|di:'"li ;"1i.i ä: !.: ;i
721t)0 vodai nevelćs
't2t0l ules
'12102 uÍes

72t03 uÍes

72t00-04 ures

72100-0s uÍos
'12100-06 uręs

72t00-07 iiÍes

72100-08 iĺÍes

72100-09 ures

72tOO- 0 uręs

72t00-11 uÍes

72t00- 2 üres

72100- uÍes

72100- 4 iiÍes

72100- 5 tĺÍes

72t00- 6 uros

7f100-17
Jórefvárosi Napraforgĺó Egysített

óvoda

óvodai nevelés, gakmai é:

kisegítók áLllráshelyą

álImilagnm
ÍinĐgírozott

álláshelvekkel ecviitt

cďaterią hĺiségjutaloĺr1
jutalom jogsabá|y alapján nem

kłitelozőon olőĺń juttaüĺsok'

költségek átvá'|lalNa

80t00 wes
80t01 Üos
80102 ues
80103 Üęs
80r04 ues
80t0s uÍes

80106 uÍes

80t 07 uos
80 108 uÍes

80109 uręs

4łr+
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