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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi Onko,^ei,;,unKépvĺselő.testiiletének
9 12013. (II.22.) łinkoľmányzatĺ rendelete

a 20|3. évĺ ktiltségvetésről

Budapest Fővaľos VIII. kerĺilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikJľ- (2) bekezđésében meghatźrozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatźrozoIt feladatkĺjľében eljĺíľva a
kcivetkezőket rendęli el:

1. Általános ľendelkezések

1. s (1) A rendelet hatźiya a képviselő-testiiletre, annak szerveiľe (polgáľmester, a képviselő-
testiilet bizottsága| a polgiĺrmesteľi hivatal, a jegyzo), az önkorményzat kdltségvetési
szerveiĺe és gazdasźryi tírsaságaiľa teľjed ki.

(2) E rende|et a|ka|mazásában:
a/ kĺiltségvetési szerv: a Polgĺĺľmesteľi Hivatal, az önkorményzat źita| alapított és iranyított
költségvetési szerv.
á/ kisösszegíĺ szolgáltatás: azaszolgáItatás, amelynek érték,hatźlra 100 e Ft.

2. s Az önkoľmĺínyzatľa és a felügyelete, :ľźnyítása alá tartoző költségvetési szervekre
vonatkozó címľendet az I . mel|ékJet tarta|mazza.

2. A kiiltségvetés bevételeinek és kĺadásaĺnak fő tĺsszege' a hiány és tiibblet
méľtéke

3. s (1)A képviselő-testiilet az önkoľmányzatfDl'3. évi költségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadasi e|őĺrányzatát - intéznényľrnanszíĺozźs és hitel nélktil -
|7.862.773 e Ft-ban, azaz TizenhétmilliĺíÍd - Nyolcszázhatvankettőmillió
Hétszźvhe'ťvenhĺáľomezerforintbanźilapítjameg,

b) működési bevételi előlrźnyzatát |3.967.592 e Ft.ban, azaz Tizenhźrommilliárd _
KilencszíżlatvanhéÍnitlió - otszázkjlencvenkettőezer forintban állapitja meg, szabad
péĺlzmaradvźny 739.520 eEt, azazHétszázharmiinckilencmillió _ Ötszjvhtszezer foľint.

c) műktidési kiadások elófuźmyzatát t3.922.060 e Ft-ban, azaz Tizerúlźrommilliaľd -
Kilencszźz-huszonkétmillió-HatvanezetforintbanáI|apítjameg,
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d) miĺködési többletét 785.05f e Ft-ban, azaz Hétszźunyo|cvarlötmillió _ ttvenkétezer
foľintban állapítj a meg,

e) felhďmozási felújítasi bevételek előirĺĺnyzatát 2.886.161 e Ft-ban, azaz Kettőmilliĺĺrd -
Nyolcszáznyolcvanhatmillió SzźvhatralegyezeÍ foľintban źů|apítja ffieg, szabad
pénzmaradvarĺy 269.500 e Ft, azazKettoszázhatvank'llencmillió _otszźzezet forint.

Đ felhalmozási kiadások eloirźnyzatát 3.319.138 e Ft-ban, azaz Harommilliard
Hfuomszáztizenkilencmillió _ Sztyharmíncnyolcezer forintban źilapítjameg,

g) felhalmozási finanszítozási hiźnya 62|.575 e Ft-ban, azaz Hatsziázhuszonegymillió -
otszźzhew enotezer forintban źi|apítja meg.

h) felhalmozási kiadĺási hianyát 163.477 e Ft-ban, azaz Szźvhatvanhĺĺľommillió
Négyszĺízhetvenhétęzeľ forintban állapítj a meg.

i) hitel tĺlrlesztés összegét 62I.575 e Ft-ban áI|apitjameg) azazHatszźvhuszonegymillió _
Ötszázhetv enotezer forintban állapítj a rneg.

j) intézményťlnanszitozźłs összegét 5.242.199 e Ft-ban, azaz Ötmĺlliara
Kettószáznegyvenkétmillió _ Százkilencvenkilencezer foľintban állapítja meg.

3. Az tinkoľmányzat bevételei és kiadásai

4. $ (1) A bevételi és kiadĺási e|óirźnyzatokat címĺend szerint, kłĺte|ęző, ĺjnként vźůIa]t' á||ami
(á||arnigazgatási)feladatonkéntaZ.melléklettartalmazza.

(2) Az elozo évi péĺumaradványok előirźnyzatźnak rész|ętezését fe|adatonként a 3'
melléklet tar:talmazza.

(3) A hitelből, pénmlaradványból, saját fonasból, EU-s pályźnati pélueszkcĺzökből
ťtnanszírozottfeladatoke|őfu ényzatanakrész|etezésétał.melléklettartalmazza.

(4) A céltaľtďékokat kötelező és önként vállďt feladatonként bontvą az áItalános
taľtalékot és a felhďmozźsi, felújítási céltartalékok e|oirźnyzatát és a felhaszná|asźra
vonatkozó hataskĺirĺjket az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormĺĺnyzat felhalmozási, felújítĺási, fe|halmozásra, felújíüásra átadott
pélueszkozr'k kiadĺísi előirźnyzatait címľend szeľint, ezen belül kote|ezo, önként vźi|alt,
áJlami (a|Iaĺĺigazgatlĺsi) feladatonként a 6. mellékl et taĺla|mazza.

(6) Az ĺjnkoľmányzati töľzsvagyon kaľbantartĺásą fejlesztése felađatok bevételi és kiadási
e|otźnyzatait ktitelező, ĺinként vźi|a|t, á|laľr,i (eÄIamigazgatási) feladatonként a 7. melléklet
tartalmazza.

(7) A gazđasági taľsaságok áltď végzett feladatok bevételi és kiadási e|őlrźnyzatainak
rész|ętezésétköte|ezó és cinként vá|Ialt feladatonként a 8. melléklet tarta\mazza.

(8) A projektek bevételi és kiadási e|őkźnyzatait, kötelező és önként vá||alt feladatonként
a 9 -1 | . melléklet tnta|mazza.

(9) A költségvetési szervek engedé|yezett |étszźmát, jogszabályi besorolás, kötelező,
önként válla|t, állami (á||anigazgatasi) feladatonként, és az ónkormźnyzati
közfoglďkoztatźElétszĺmkeretéta|2.melléklettatta|maz.z.a.

(10) Címľend szerint a költségvetési szervek kiadási e|oirányzatain belüli céljellegű
e|oirányzatokat jogcímenkénta13.melléklettartalmazza.

(11) Az tinkoľrnĺányzat zźro|t kiadĺísi előirányzatut feladatonként a 14. melléklet
taĺta|mazza.
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4. A 2013. évi költségvetés végrehajtási szabá.Jyaí

5. s (1) Az önkoľmányzat költségvetésének végrehajtasáért a polgármester, a k<jltségvetési
szerv költségvetésének végrehajtásáért a szew vezetoje, a konywezetéssel kapcsolatos
feladatok e||átásáértajegyző és aköltségvetési szerv gazđaságivezetője afelelős.

(2) Az önkoľmányzat és a k<iltségvetési szervek az e|ęmi k<iltségvetésfüet az e ľendeletben
meghatĺírozott tlsszegekkel kötęlesek összeállítani' melyet a polgáľmester hagyióvá.

6. $ (1) A kĺiltségvetési szervek' a gazdasági társaságok jogosultak az előirt bevételek és a
költségvetésben tewezett bevételi e|oirźnyzatok beszedéséľe, a jóváhagyott kiadások
teljesítésére az e ręĺdeletben, a jogszabá|yokban és a képviselő-testiileti, vagy bizottsági
hatźr o zatokban fo glaltak szerint.

(2) 
^ 

költségvetési szerv az alapítő okiratĺĺban jóvahagyott kozfeladat ellátásźna és az al.lhoz

kapcsolódó tevékenységre hasznźihatja fel az e rendeletben megállapított ĺinkormányzati
költségvetési tĺĺmogatasi és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi e|ókźnyzatot.

(3) Kciltségvetési szeľv' gazđasági tĺĺľsaság a ktlltségvetési év kiadĺĺsi előirźnyzatainak
terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat,ha annak pénnĺgyi teljesítése 2013. december 31-

ig, de legkésőbb következő év februar 28-ig, a pľojekteknél június 30-ig megtöľténik.
Kötelezetts ég|ozarő|ag a jóvahagyott e|oirźnyzat szabađ maraďvźnyĺínak terhére vállalható. A
bevétel elmaradasa esetén a kiadási előirár*zatnak a bevételi kiesés mértékével csökkentętt
ö sszegét lehet felhas znźůní.

(4) Az ĺinkoľmányzat, a k<iltségvetési szervek, a gazđasági taľsaságok feladatellátásuk,
tevékenységfü soľĺĺn kĺitelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség, és a
szabá|yszeruség követelményeit érvényesíteni a kĺiltségvetésben jóvĺĺhagyott kiadási, ezen
beIül a kiemelt eLőirényzatok betaľtĺĺsával. A kiemelt eLóitźnyratok tullépése fegyelmi
felelősséget von maga utĺĺn. A költségvetési szęrveknek ttirekednitik kell a feladatellátĺĺsuk,
gazdá|kodásuk soľán a kiadások és a bevételek teljesítésének összhangjaľa - kjvéteI az
időszakos feladatellátás _ az <inkormányzat likviditásának és kĺiltségvetési egyensúlyĺĺnak
megtaľtása éľdekében.

(5) A költségvetési szervek saját hatásköľfüben jogszabá|y a|apjánvégľehajtott költségvetési
e|óirźnyzat módosítasai és átcsopoľtosíüásai csak abban az esetben hajthatók végre, ha azok a
kötelező feladatel|źLtź.st, mfüĺidtetést, va7arĺtint az éves ťlzetési kĺitelezettségeket nem

veszé|yeztetik.

(6) Az <inkoľmĺínyzat, a ktiltségvetési szervek, a gazdaságs tĺársaságok a jőváhagyott bevételi
és kiadasi előiľanyzafuk teljesítéséľe és felhasznáIźsfua éves likviditlísi tervet havi bonüásban

kĺitelesek készíteni' havonként történő a|<fia]izá|ással, melyet a polgáľmester hagy jóvá.

7. $ (1) A költségvetési szetv az időlegesen szabađ kapacitasait abbaĺ az esetben

hasznosíthatją ha az azza| kapcsolatosan felmeľiilő közvetett és közvetlen költségek
megtéľiilnek.
Q) 

^ 
Polgármesteri Hivatďnal e|Iátott állami (á||aĺnigazgatĺási) feladatokkď kapcsolatos

bevételek a Polgrírmesteri Hivatal bevételét képezlk.

(3) A költségvetési szervnek az áIta|avégzettváI|akozasi tevékenységet meg kell sziintetnie
legkésőbb a 20|3, évi költségvetési beszámoló elfogadĺísávď egyidejiileg, ha az e

tevékenységből szźrmaző bevételek nem fedezk az adott tevékenységgel tisszeftiggő
vďamennyi közvetlen kiadast, az ahhoz hozzźręndelhetó közvetett kiadásokat és az
amortizárciőt.
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(4) A költségvetési szeľv a vá|Ia|kozźsi tevékenységéből szźxmaző vállalkozási
maradványźnak a tráľsasági adó altalĺínos mértékével megegyezó hányađát köteles az
önkormányzat 14100309-1023949-01000006 számlźljźra táĺgyévet követő év februćr 28-ig
befizetni.

8. $ (1) A kĺiltségvetési szeľvek _ a Józsefurírosi Egészségiigyi Szolgálat és a Polgáľmesteľi
Hivatal kivételével - az áfa visszaigénylésből befolý bevételeiket nem haszná|hatjzkfel, az a
f0l3. éví pélumaľadvríny elszómolósónól, vagy o lĺépviselő-testiilet évközbeni döntésével
elvonásľa kerül.

Q) 
^ 

kĺĺltségvetési szervek a jővźhagyott kiadási előírźnyzataik terhére elsődlegesen a
jogszabá|yokban meghatźrozott kotelező illetmények kifizetését követően aközljzemi díjakat,
valamint az e||éĺottak étkeztetési kdltségeit, az e||źtottakjuttatásait egyenlítik ki.

(3) A költségvetési szervek a rendszeres szeméIyi juttatások béľmegtakaritása terhéľe a
képviselő-testiilet engedélye nélkül a következő kifizetéseket teljesíthetik:

a) ĺůres állashely, valamint taľtós betegállomźny miatti többletfeladatra helyettesítési díjat,
b) munkaviszony megszĹintetése miatt keletkező munkából felmentett iďősza|<ĺa jarő
illetméný, szabadságmegváltást, végkielégítést,
c) az évkozben felmeľĹilő és az eredetí költségvetésben nęm tervezętt GYES _ GYED-ľőI
visszatérő a|ka|mazott szabadságźnak kivétele miatt a helyettesítő a|ka|mazott illetményét,
d) u évközben felmeľiilő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat,
alka|mazott betegsége idejére megillető juttatĺíst _ betegszabadság -, valamint a tźlppénz-
hozzáj an:Iiĺst, j o go s kĺllts é gtéríté seket,

fl amlnkavélllďó k<ĺtelező munkaidején felüli renđkívüli munkavégzésre e|ľenđelttul'őrát,
g) az alapító okiľat szerinti kłjzfe|adat ellátásrának teljesítése érđekében feltétlenül szfüséges
kizźn őIag kiilső személy megbízási díját.

(4) Az e rendeletben meghatĺĺrozottakon feliili jutalom kifizetés&o| a képviselő-testiilet dönt.
Juta|mazásta |<tfizethető ĺisszeg nem lehet tĺibb a költségvetési szeľv eredeti rendszeres
személyi juttatasoke|őlrtnyzatának15%.aÍLáI.

(5) A költségvetési szerv a szeméIyi juttatĺísok elokányzatźnak taľtós vagy átmeneti
megtakaľítása terhére taľtós kötęlezettséget nem vállalhat.

(6) A költségvetési szeľv a 25 év a|atti, valamint az 55 év feletti, és a képzettséget nem
igénylő munkakĺirben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a GYES-ről visszatéľő és
taľtós munkanélkiĺliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásźůloz kapcsolódó
szociális hoz-zájaĺalasi adő váItozasábóI eredő kiadási megtakaľítíst nem haszrĺálhatja fel.

(7) 
^ 

ktiltségvetési szeľv a teljesítményosżĺłjĺuő 2 %o-os kereset-kiegészítés előlĺźnyzatát a
kozalka|mazottak részére keresetbe tartoző illetĺnényként egyszeri, vagy havi
ľendszerességgel, hatźtrozott időre fizetheti ki, melynek feltételeit a kollektív szerződésben
kel| rogateni, ennek hiányában a munkáltató ellapítja meg a feltételeket. Az elólĺényzatot
éves szinten felkell hasznĺí|ni, ̂ z,a|,hogy azelóirźnyzatnem léphető tul.

(8) Az ĺinkoľmlínyzat, a kciltségvetési szervek és a Polgiármesteri Hivatď a 2012. évi
pérzmaradvźný a pénzĺnaradvány jővźhagyása e|őtt |<lzźrőlag a 2012. évben vá||aIt
kötelezettségből áthilződő felađatokľa fordíthatja. Ettől eltéľően a képviselő-testÍilet ktilön
dönt.

9. s A ktiltségvetési szerv az eĺgedéIyezett létszámkeľetét klzań|ag a képviselő-testiilet
döntése alapjan lépheti tul.
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10. $ A költségvetési szerv a céljellegu e|őirtnyzatokat kizarőIag a meghattrozoĹt cé|ra

használhatjfü fel, a céltól e|térő fęIhaszná|ásról a képviselő-testtilet dĺint. A kĺiltségvetési
szerv köteles a céljellegrĺ előiranyzatoLłő| és felhasznátásaról számvitelileg olyan elkülĺinített
nyilvantartást vezetni, mely biztosítja az elszĺímolást és az ellenőľzést.

11. $ Azáĺo|teLőirźnyzatok a képviselő-testiĺlet döntéséig nem hasznalhatók fel.

12. $ (|) 
^z 

önkoľmányzat, a kiiltségvetési szerv csak olyan pźiyźzatot nyújthat be' mely
szakmai felađatellátísra iľányul, több éves, vagy taľtós kötelezettséggel nem jáľ, nem igényel
páIyźzati ĺinĺészt, és nem utófinanszírozotí.

(2) Az (l) bekezdésen kívüli esetben apźiyázat a képviselő-testtilet jóvźhagyásálva| nyujtható

be.

(3) u (1)-(2) bekezdés szerinti pá|yazatitĺímogatás kizáĺő|agapá|yázati célľa fordítható.

13. $ (I) Az ĺinkormányzat h'ladźsi e|ófuźnyzatai e|őitáĺyzat-módosítás nélkĺil csak olyan
esetben léphetők tul, melyeket törvényben, kormányrendeletben megállapítoÍt támogatźsra,

ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezett. A jogosultság jogszaba|yi feltételeinek
megváltoztatása előirányzat módosítási kotelezettséggeL ját.

14. s Targyéven tuli fizetési kötelezettséget a képviselő-testĺilet - kivéve a jogszabźiyon,

bírósági, źilamigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly
módon, ha az esedékességkor a kozfe|ađat ellátásának ťlnarlszírozźsźú és az ismeľt
kötelezettségek telj esítését az nem veszély ezteti.

15. s (1) A bevételi e|őirźnyzatok teljesítésének elmaľadásĺíľól és annak okairól a
kĺiltségvetési szervek vezetoi, a jegyző' a gazdasági taľsaságok vezetői kĺltelesek
negyedévenként a Varosgazdálkodási és Péĺlnlgyi Bizottságot tajékoztatĺĺ. A bizottság
sziikség esetén javaslatot tehet a képviselő-testiiletnek a kĺĺltségvetés cscjkkentésre, vagy az
e|ófuźnyzatok <isszegének méľséklésére, vagy töľléséľe, vagy zźtrolźsfua.

(2) 
^ 

költségvetési szervek vezetői, a jegyzó, a gazdasági tlĺľsaságok vezetoi kĺitelesek
negyedévente a 30 napon túli elismert tartozásá||omany mértékéről, annak okáról,
alakulásaľó| aYźrosgazdálkodasi és aPénzigyiBizottságottájékoztatnl. A bizottság sztikség

esetén a képviselő-testtiletnek javaslatot teszakiegyenlítés' vagy tartozás csökkentésére.

(3) A költségvetési szeľvek vezetői, a jegyző, a gazđasźqi tĺírsaságok vęzetői kĺitelesek
felévente a 60 napon túli követelésáIlomĺányról, annak okĺáľól, alakulasráľól a
Vĺĺrosgazdĺílkodási és a Péĺlaigyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szĹikség esetén a
képviselő.testĺiletnek j avaslatot tehet a behajtlís érdekében.

(4) A költségvetés teljesítéséről a polgĺírmesteľ negyedévente tźljékoztatja a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot. A bizottság szfüség esetén javaslatot tesz a
költségvetés módosítására.

s (1) A tisztségviselők keľetének havi bruttó összege:16.
a)
b)

polgáľmester
alpo1gármester

(2) 
^z 

(1) bekezdés szerinti keľet elsősorban a tisztség eLlátźsáůloa a đĺjntéshozatal
elősegítéséhez szĹikséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazásara, továbbá

önkoľmĺínyzati érdekek flrgyelembevételével szabadon hasnźlhatő fe|.

2.000 e Ft
800 e Ft/fő
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(3) A képviselő-testiilet állandó bízottságainak rendelkezésére álló keľet havi bruttó ĺisszege:
a) aYárosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság 800 e Ft
b) a Hl:ĺnźnszolgáItatási Bizottság 400 e Ft

(4) A (3) bekezdés szeľinti keret |rĺzáttő|ag a bizottság ĺľľ.lľ'ktĺjźlloz, a đöntéshozatal
elősegítéséhez szfüséges tanácsadói tevékenység dijazásźlra fordítható.

17. $ A20I3. évi kafetéľia juttatás éves összege:
a) akoztiszľviselők, a Polgĺíľmesteri Hivatď alkalmazásában foglalkoztatott ügykezelők és

ťlziku állomĺĺnyuak esetén bruttó 200 e Ft/évlfő, mely tartalmazza a juttatást terhelő
közterheket,
b) a ko|tségvetési szerveknél - a Józsefuaľosi Egészségýgyi Szolgálat l<lvéteIéve| _ az
engedélyezett Létszźm teľhére foglalkoztatottak esetén bruttó I75 e Ft/évlfő' mely
tarta|mazza a juttatrĺst terhelő közterheket.

18. s A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:
a) kész|et és kisértékű targyi eszközbeszeĺzés,
á/ kikiildetési, reprezentációs kiadások, vendéglátás,
c/ kis<isszegiĺ szolgáltatási kiadások,
d) utő|agos eIszĺímolásľa felvett előleg,
e) nem ľendszeres és kĹilső személyi juttatasok,

fl esetij ellegű táľsadalom- és szociálpolitikai jutüatasok,

g) téritési díj visszafi zetések.

5. Hitelfelvétel, váltrí, köfvénykibocsátás, gaľancia.kezességváIlalás, és az
átmenetĺleg szabad pénzlekłités szabályai

19. $ (|) Az önkoľmlányzat kcinywizsgetőjanak előzetesen kikéľt írasos véleményének
ismeľetében és stabilizáciős töľvényben meghataľozott engedély kikérésével a képviseIő-
testiilet dĺint _ külĺin jogszabályban meghatźnozottak figyelembe vételével - az önkoľményzat
hitelfelvéteIérőI, ahitel futamidejéről, visszaťlzetésének és kamatĺĺnak fedezetéről.

(2) 
^ 

képviselő-testiilet dönt a kozbeszerzési eljĺíľás lefolýatását követően - a
Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslataa|apjanahite|ező bankÍól.

(3) Az önkoľmĺínyzat bankgarancia igénybevételéről, kezességvállalásaról, vá|tő vagy
kĺitvény kibocsáĹĺsĺáról, feltételeiľől, céljaľól, mértékérőI, feďezetéről a képviselő-testiilet
dönt.

(4) A képviselő-testíilet csak olyan méľtékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy
kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vźi|a]hat kezességet, amely a kötelezettségváIlalás
időpontjában ismeľt feltételek mellett, az esedékességkor aközfe|adat ellátźsát és a felvállalt
kö'telezettségek teljesítését nem veszéIyezteti.

(5) Aű átmenetileg szabad péĺueszközök a kĺĺzponti költségvetésből szátrmaző
hozzájaĺu|asok és támogatások kivételével - bárme|y péluiĺtézetnél állarnilag garantźit
éľtékpapír v ásźr|źsra fordíthatók, Yagy betétként leköthetők.

(6) A nagyobb hozan eléľése éľdekében az átmenetileg szabad pérueszkozok az
önkoľmányzat pétueszkozének veszélyeztetése nélkĹil a szźnůavezsto péĺulntézetnéI
bankgaľantá|tértékpapírbanisbefektethetők.

(7) 
^képviselő-testÍilet 

a lekötés maximális időtartamát 6 hónapban hatátrozzameg.
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(8) A koltségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váItőt nem bocsáthat ki, váltót nem

fogadhat el, bankgaľanciátnem vehet igénybe, és kezességet nem vállalhat.

(9) A költségvetési szervek likviditasuk fenrÍarttsa mellett a ťlzetésí számlájukon lévő

átmeneti szabaďpéĺueszkozeiket a fizetési szźln:1Lźůloz kapcsolóđó alszámlán leköthetik.

6. Támogatások, adományok szabályaĺ

20. $ (|) Az önkormányzat részérejuttatott adományok, közérdehĺ kötelezettségvállalasok,

segelyek elkiiIcinített elszámolas mellett kizfuőLag arÍa a céIra hasznźlhatók fel, amelyľe az

adomźnyozó juttatta.

(2) 
^ 

költségvetési szervek ađomĺínyokat k'lzźrőIag a képviselő-testĹilet előzetes

engedélyével - kivéve a lÉlBr-program - fogadhatnak el.

(3) JogszabáMan nem szabályozott tĺĺmogatás - kivéve a szociális raszorultsági -kizźrő|ag
meghatźĺrozott célra, elszámolĺĺsi kĺjtelezettséggel adható.

(4) Az onkoľmĺány zat, v a\amint az ĺjnkorm tnyzati költségvetési szeľvek:

a)kĺitelesek ellenőrizni a juttatott összeg feLhaszná|źtsát és a szánadást,
b)aszámadási kĺjtelezettség elmulasztásaesetén ktitelesek atźrmogatást felfüggeszteni.

(5) A támogatások jogszabá|ysértő vagy nem ľendeltetésszenĺ felhasznźiźsa esetén a

felhasználó t vtsszaťlzetési kötelezettség terheli.

7. Átľuházott hatáskiiľiik

21. s (1) A polgáľmester dĺjnt:
a) akozponti költségvetésből száľmaző tiĺmogatĺísok, pőtelőirźnyzatok lebontásáĺő| és ezzęI

ĺisszefüggő költségvetés módosítrĺsĺĺľól,
b) a he|yi önkormányzatok általanos mfüödéséhez és źryazati feladataihoz kapcsolódó,

ktizpontosított központi költségvetési tamogatas lemondásaról, igényléséről és az ezzel

összefüggő költségvetés módosítasaľól,
c/ a képviselő-testiilet két iilése között rendkívĺili siiľgősség fennrállasakor - az önkormányzat

éľdekeinek figyelembevételével - az általános taľtralékról történő átcsoportosítĺísról

érté|łhatźr nélkÍil,
d) u önkormányzati költségvetés címei kozött| és a címen beltili kiemelt e|őlĺźnyzatok

közötti, és a kiemelt e|olrźnyzaton beltili átcsoportosítrísľól.

(2) 
^z 

(1) bekezdés c) pontja szeľinti rendkíviili stirgősség akkor ĺĺl1 fenn, ha a döntés

meghozatalának elmulasztása vagy késedelme előreláthatóan káÍt okozhat, vagy
jogszabźůysértő helyzet kialakulásźúlozvezethet, vagy egyéb cinkoľmĺírryzati éľdeket sértene.

onkormlányzati érdek: önkoľmlínyzati döntések által tntalmazott. illetve az egyéb tételesen

nevesített - önkoľmányzati célok és feladatok megvalósítása, vďamint az önkoľmźnyzat

kĺáľosodástól való megóvása és vagyoruĺnak védelme.

(3) A polgáľmester az (1) bekezdésben meghatfuozott előlĺányzat módosításokat,

átcsoportäsítrĺsokat - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő

hóna| utolsó napjźig, de legkésőbb az éves költségvetési beszĺmoló elkészítésének

hataľidejéig a ktiltségvetési rendelet módosítísacé|jźĺbó| a képviselő.testiilet elé terjesĺi.

(4) A polgríľmester az önkotmźnyzat áÍnenetileg szabad péĺueszközeinek befektetéséľől,

vagy lekĺitéséről - a szám7avezető pénzintézeten kívĹil még további, legďább négy

peĺlzntezet ajźnLata a|apján - dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 19.$ (5)-(7)

Ĺekezdésében foglalt szabályok betartĺísával. Az ajźnLatokat a befektetés értéknapjrĺnak és

f-1
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futamidejének megjel<llésével kell bekémi. A lekötések jogszerĺĺségét a jegyzo és aZ
átmenetileg szabadpénzeszkoz leköthetőségét a gazdasźąivezetőjogosult vizsgáIni.

(5) A polgármester azon koznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai
feladatellátasra vonatkoző pźtlyźzatok esetében, amelyek önĺészt és előfinanszírozást ĺem
igényelnek, több éves, vagy teľtős kötelezettségvállalással nem jáľnak, és a páIyazat
benyrijtasaľa az ónkormźnyza| vagy a kĺiltségvetési szerv jogosult, a pá|yźuat benyújtasához
szfüséges fenntaľtói nyilatkozat, kapcsolódó együttmfüĺidési megállapodás aláírására
képviselő-testiileti döntés nélkiil is j ogosult.

22. s (1) A Vrĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dont az ĺinkormányzat átmeneti|eg
szabad' pénzeszkozeinek befektetéséről, vagy lekötéséről _ a számlavezető pénziĺltézeten
kívül még további, legalább négy pénzintézet ajźnlata a|apjén - egyedi 500 millió Ft feletti
éľtékben a 19. $ (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betartźsźpa|'. Az ajáĺůatokat a
befektetés értéknapjanak és futamidejének megjelĺllésével kell bekérni. A lekötések
jogszeľiĺségét a jegyzó és az átmęnetileg szabađpélueszkoz lekĺjthetőségét a gazdaságivezetó
jogosult vizsgálni.

(2) 
^ 

Vaľosgazdálkodrási és PénzĹĺgyi Bizottság önkoľmanyzati érdekek figyelembęvételével,
afennállóadósságszoIgźĺ|atcsĺjkkentése-aľfolyamkülcjnbĺjzetbőladódó->
kanatťtzetési kiadĺások cstikkentése érdekében dĺjnt aberuhazási hitelszerződések keľetében
fennálló hitelösszeg devizanemek k<jzötti átkonveľtál asałő|.

23. s (1) A költségvetési szerv vezetoje a saját hatáskorében végľehajtott e|őírźnyzat
módosításolĺľól és átcsopoľtosításokľól 30 napon beltil tájékońatni köteles a polgĺĺľmestert.
(2) 

^ 
költségvetési szerv vezetője áIta| saját hatásktirében végrehajtott e|őírźnyzat

módosítlísokď, átcsoportosítasokat a kcĺltségvetési rendelet módosíúísĺínak céljából a
polgármester - az e|ső negyedév kivételével _ negyeđévenként a negyedévet követő hónap
utolsó napjźig, de legkésőbb a ktiltségvetési beszámoló elkészítésének hatĺáľidejéig 2013.
december 3l-i hatallyď a képviselő-testiilet elé teľjeszti

8. Ktiltségvetés végľehajtásának ellenőruése

24. s Az önkormłĺnyzat szerződés alapján tjnálló könywizsgálót ďkďmaz, aki a költségvetési
ľendelet szabályszeľiĺségérőI, kockázatÁrő|, mega|apozottságáľól, betaľthatóságérőI,
elfogadlásáľól véIeményt ďkot.

25. s A költségvetési szervek vezetői, az ĺjnkormźnyzatná| és a Polgármesteri Hivatalnźl, a
jegyző kiiteles biztosítani a belső kontrollľendszer keľetében kiďakított kontrolltevékenység
részeként minden tevékenységľe vonatkozőan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és
vezetoi ellenőrzést, kiilönösen a pénnigyi döntések dokumentumainak előkészítése, a
célszeríiségi, gazdasźąossági, hatékonysági és eľedményességi szemponfu megalapozottsága,
a szabáiy szerus é gi szempontbó l töľténő j óv źŕragy ása és ellenj e gyzése tekintetében.

26. s A k<iltségvetési szervek alta| kimutatott pénzmaĺadvĺínyt az lĺ,anyitő szeľv
feltĺlvizsglílją a feltilvizsglált és jóvahagyott péĺumaradvuryt ajogszabályokban, valamint az
lĺanyítőszervelőírasainakfigyelembevételévelbasnźlhatjákfel.

9. Apénze|Iáltás rendje

27. s G) 
^z 

önkonnányzat, a költségvetési szervek, a gazdasźryi társaságok kötelesek
vďamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, összegét és hatĺáridejét úgy tögzíteru,



hogy a kifizetés időpontjában sztikséges fedezet ľendelkezésre álljon és az a likviditási
tervében alátćlmasztott 1 e gyen.

(2) Az önkormány zat és a költségvetési szervek köteles ek a kiťĺzetéseknéI a készpénzt
kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési
határidőt érvényesítení. Fízetési hatáTiďő előtti teljesítéste kizéttólag indokolt esetben kerĹilhet
soľ.

(3) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szeľvek tinkormanyzati támogatását a likviditási
terv és a köItségvetési szerv vezetőjéĺek előzetes írásos kéľelme a|apjarl külön szabźiyzatban
foglalt eljárási rend alapján utalja át a költségvetési szew sztlmlźljfua.

10. A kiiltségvetéssel és zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kłitelezettség

28. s Q) Az önkormányzat és a koltségvetési szeľvek a kĺjltségvetési beszámolóikat a
magasabb szinhĺ jogszabá|yi előíľásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és
szerkezetb en kötelesek elké szíteni.

(2) A képviselő-testiiletet tájékońatru kell szöveges indokolással egyiitt a több éves
kĺjtelezettségvállalásokľól, a közvetett támogatásokľól, melyeket költségvetés elfogadásakor a
becsült éľtékben, zźrszźlmađáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(3) A képviselő-testtiletet tájékońatni kell szöveges indokolással egyĺitt a költségvetési
beszámoló ľészeként az ĺjnkormźnyzat és a költségvetési szerveik adósságállomtnyátő|,
brtozásá||omźnyárő|, az adósok és vevők tartozástnak á|IományárőI, azok eIőző évhez
viszonyított alakulásáról, a megtett intézkedésekĺől.

11. Zárő rend'elkezések

29. $Ez a rendelet 2013. február 22-én|éphatá|yba.

Budapest,2013. februaľ

ĺll ,
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Rimán Edina
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ĺ. ŕmellék|ď

Jórefuáľosi onkormányzat 20l3. évi cí

Cím
ćs alcÍm

Megnevezés
Szenuti e5lségh e.art'ozás

m€ghatářozása
K6te|gő fcladatok

meghatáľozása

Önként vállatt
feladatok

meghatározása

Áilamigazgatási
feladatok
meghatáľozása

lll0l Tisĺségviselók és bizottságoł Polgiámesteri Kabinet

isztségviselók
lletsnényą
;ô|tségtérítése' biattság
agok tisaeletdíją
|öltségtérítse

eprerentáció, cafeteńą
óltségÍérítéseŁ
isasegviselök,
lircttságok saját keretei'
lromóciós ajándékok

ttr02 Neretközi Kapcsolatok Polgfumesteri Kabinet reretközi kapcsolatok

il 103 PR tevékenységek
Polgámesteń Kabinet
Komuikációs Iroda

Jjság srcĺkesztésą
iiad.ásąpr

evékenységck' média
iryelés. honlao

llt04 KitĺintetéseŁ kömeghallgatás Polgámęsterí Kabinet

Heýi rendelet alapján

ftöztisztvisel6i'
pedagógus, szociális
munka. Semelweis
napi, köaendvédelni

kitiintetés), muEkáltatói
kölcsöD

lu05 Tagsági díjak és trĺnogaÉsok
Hmmsalgáltatási Üryoszuáý,

Hmánkapcsolati Irođa

Középmryľoreági
RegioĺáLlis Fejlesaési
ľilács tagsági díja,

:ivi| szeľerctet
ilaPítvmyok' eryhĺáäŁ

'ryházi 
közösségelq

nagámremélyek nem
;rcciáľs rásmrultsági
ánogatása,kivéve' ha

inkomáĺyati
ťeladatellátráséĺ kapnak
:ánogat{ást, Budapesđ
}ĺkomrĺnyatok
szöv€tsége tagsági díj,
FTC, Rendörség
ámocatása

il 106 ues
ĺ l107 TaÍtálékok

I I r07-01 Mfüödési cél és átalános taltalék
Péuĺiryi ÜryosaáIy,

Költsé8vtesi és Pénáls/i
Feläweleti lroda

ttt0742 Fe|balmozási eltaĺalék
PénztlgifJgos*ály'

Költségvtési és PéMüs,i
Felűweleti koda

rlr08 Egéb feladatok ( heýí adót tlámogauásk
néĺmandvánw sŕh )

1t t08{l He$ és kózponti adók
PrínzĘli Üryos*áty' Adótiryi

hoda' Költségvetési és Péuiiryi
Iroĺ|a

ryjám.üadó' iparűzesi
do' tclekadó'
i^-^.A-|-; .ĺ^

I I 108-02 Támogatások
Pénűryi{Jgtń|y,

Költségvtési és Pénziĺryi
Felĺiryeleti lroda

kóltségvetési śunek
ťelüryeletiwi
lámogatásą

önkomán5zt központi
költségvetési

lámoĺaĺági

lwntiségi
iĺkorm.áulzatok
ŕnzbeli támogatása

I I 108-03 Eryéb feladadok
Polgám€stďi Kabíne\ l eg7Áí

Kabinet

idegenforgui adó

litr'támogatásą
rénszawzÁc wĺ|ĺcŕís

I I I08-04 Pémmdvány

Pénziis,i
ÜryosaáIyKóltségvetési és

Pma]ryi Feliiryeleti lrodą
Szánviteli és Péuĺiryi lroda

rttól frgg mi|5,en

leladatonffidt
ŕnmĺndvány

Útól ffiggmilym
leladaton maľađt
Énanaľadvány

II2OO
okakísĹ köaĺfrvelfil&i ífiű&ígí 6 sPoil

felslatok

I l20l oktatáshoą neveléshz kapcsolódó
feladatok

Hmáĺmtgiá|taüási Üryosaäy,
Hmánkaocsolati lroĺla

ivďai ncvcléshę
apmlodó
cvékmwéek 'síŹöndij'

II3OO S zo ciń Iżs fel a ďate lI dtís

I t30l Srciäís felađatok
Polgámesteri és JeĐzói Kabinet
HrmánsalgáltatIási Ügosa'ály

Csaláđĺánogatási koda

xaládok áunmeti
ltthoni clheýez*,0.3. ióaeńráĺosi kĺárýa'

tdósĺiryiTmís
mĺiködtetsąTÁMoP
ĺál}ąázat Eu*
lđományok

*thoni clhel5zź*,
xzíchiátiđ betęek
lappali elláĺĺs

I 1302 Közfoglalkoztatás
Hmámzolgáltaüási UgyoszĺĺJy

Családtámomtási lroda
.'őďog|al&oaaús

ta



ÍGnd€let

l. ŕmc||éłle{

Cím
és alcĺm Megnevezés

Szcneetí e5reghu t.rÍozás
megbatározása

Kö.€lgő feladatok
meghatározása

Önként vátla|t
feladatok

Eeghatáľozása

\|Iamigazgatási
'eladatok

negbatározása

I 1303 Szociális segéýk Hmárorc|g:áltatási Üryosa'áIy
csaláđtámogatási lrcdjája

rendszeres,lakásfemtaĺt
si,

foglalkoaatáshelyettesít
ó' átmeneđ,

temetési.köztemetés.

közryógellátás
saciálimĺámruló
személyek rĹuac

t t304 Gyemekvédelĺni segélyek
Hmránsrclgáltatási Üryoszĺály

Családtárnogatási lrodrąia

4ymekekpéubeli és

lmésze tbeni juttatása

izociáüs ĺásanltsági
ilaoon

tu00
ll40t Ües

tt40f Kömyezervédelmi felaĺlatok
VaryongazdáLlkođłsi és

Üremeltetci Üryosaály,
I'ét€síünénvüämelteÍési lroda

rövényvédeleĺn"
ĺisál|attetcm elszáIlítása

r t403 Köáisáđági feladatok

Varyongazdálkodási s
tiremeltetsi Üglosaáý,

IźtesítnénviiremęltetéŚi lrcda

illegális sremészá||ítás,

szelektív hul|adékryűjtés

t t404 KözteÍületi feladatok
Varyongzdálkodáđ és

Üumeltetési Üryosaály,
lŕtcsítnényúmeltetfi IÍďa

ulajdombm ál|ó
:ársasház.klak
śözteÍűlet.foglalási

)ęvételböl üs%6utésĺonatkoa szbályok,
líiák

I 1405 KöTiIágĺtás
Varyongazdrálkodási e

Üremcltetési tiryosaály'
lŕtesírĺnénvĺimeltetési lrcda

(ďácsonyi

lísfivílágítás

I 1406 Utku miatti kártérítés
Jegzói Kabinet' Töľ'Énymsĺgi

és Peĺképviseleti Ircda
(áÍtérítés

1t407
Teleki téri piac műköđtetése ( szeméýi

jellegü kiaĺlásokon felĺili)

Varyongazdálkodai és

LétesíEnmyüremcltďési
Ugosaáy'

Létesítnmyiżmeltetési IÍoda

đstemelók, óstemolök
lzámrára éĺékesítésí
€hetóség biztosításą
liac mfüödtetési
cöltsése

IIsOO Vaglon źs lokásgazĺláIko dds
Varyongazdálkodási c
Létesíhényüzmeltđsi

Ügosĺály, GazdIálkodrási lroĺIa

u50l takásvráslrási támogatás

Varyongazđálkođási e
Létesítményiizmeltctési

IJgosaály'
lźtesífuąvümltetési lrođa

tĄi lakáwísáĺ|ási
łámogatás'

I 1502 Varyongazđálkodás
Varyongazdálkodási e
I.łrcsítményüzmcltaési

Üwosĺäv- Gazdá|kodĹsi lrcda

Eryomal kapcsolatos
tyilłántaĺtásot eljámsi
|íiak

GzbiztoreágiKft.
l5nzri támogaĺłsa

II60O

l nkom.źrrzdi fu lajdonú, vag|

végzefr vaglongazdőIko ĺlósi és
v a sý o n kąelbi felcdato k

I t60I Tômvaryon karbmtartásą fejlesaése
Kísfalu Kft és a Gazdátrďĺási

Ügostály'
I,étesĺtményüzcmehetísi lĺoda

ralesetiltvesrely
łhárítlás'
nrykarümbĺtás,
ikadálmentesítés..

|elújításot pá$íztok

1t602
Józsefrĺárosi Kisfalu Kft. áJta| végzendő

rizleti varyomal való gazdrálkođás
Kisfrlu Kft és a Gazdálkodrási

Üryosaáln Gazd:álkod'ási koda

aryonbéĺbadás,
ortataľtlás, épůletek
nĺi|rôđtetáce

n$ronértékesítćs'
ŁIújíüások

I t603 Coľin Sétány Projekt
Vráĺosfejlcaesi es Föripitćsá

tJposztráIy Vláĺosfejlcs#si lÍodł
leljcprcjek

I 1604 MagdolnaNcryed pĄekt vláÍosfejIesáési és FöĺPítéýi
IJ5lovtáy VIárcsfejlcsŹćsi IÍod

cljcs prcjekt

I 1605 Rehabiľiációt feJ.lesżési projektet
Vlírosfejlcsaési & FóĘítévi

ťIryosztráty Városfejlś,ŕđ lrcdl
eljsprcjek

IITOO Eqźh fdalIdlok

I t70I Hitel feMtel' orlcsztéselg kmatok
P éruÍgi Űg oszĄ,Szfu viteli

és Péĺaisýi lÍodí
eljs

tt702 Vďelmi feladatok

Polgáĺmwt*i Kabiĺrt'
Varyongazdílkodísi &

Litesítményúzemeltctisi
Üwosźálv

ątaszĺÍófák €llmi

[€ladatok

r1703 Főęítfuá fe|adatok
vĺńmsfejlsĺési es FőĺÉpitészi

ÜryosŹáIy FôĘíĺévi Iĺoda
rcýi településrendercsi
eReŁ örôlśégvedelme

:géb teľet kmccpcíól

//ĺ



rud.l€ĺ
l' *mcl|ćldeĺ

Jórefvárosi Ônkormányzat 20l3. évi címÍendje

CÍm
és a|cím

Megneveés
Szcnezeti e5ĺségh e tartozás

meghatározása

Köte|g6 feladatok
meghatározása

Önként vá|lalt
feladatok

meghatározása

fulamigzgatási
[elađatok
męhatáľozása

1t704 Egésxéguryi fe|adatok
Hmámalgáltatási Uryosaäy

Hmáĺkapcsolati lrocla

bg:ásati ellátás

dváltásą privatżált
lááoľosok helýség
tiĺosítrásą hcýiség
cĺbmtľatása, felújításą
bglalkozásegésxéguryi
ĺlátás,jĺáróbeteg
;akellátás'

pńmtizá|t házioľosok
ľeriköltségeinek
átľ.Állalása

I 1705
Tránuházk fclÚításĺ támo8atá6ai'

kölcsónei
Gzdálkodci Uryosarály,

Gazdálkođrási lroĺ|a

TÍsgházkvissa rís

vissu nem téritmdó
felrijítĹsi támogatłäsai'

gáaezfelújíĺáshoz
kölcsön nyujtre'
omelorom

I 1706-01
Önkomrányati tulajdonhoz kapcsolódó

feladatok
Polgámesteń Kabinet és Je6zó

Kabinet
varyonbiáosítás

lmĺink fénye

'Comeníu)'
.Á".nlo4ltaĺác ÍRF-V\

tt706-02 onkomrÁnyati eryéb feladatok
Polgámesteri Kabinet és Jcgzó

Kabinęt

<özb*rczési díjĄ
rcres iiryet végrehajtásl

1s kôzététe|i díjalq
lankköltség

(ônywiÄgá.Iat' eryéb
lzakértói díiak

lIEOO
Ö n k om đnlzat i t uI aj do n ú, v agl

r& zt u lajĺIonú GałIu úgi TinuĺÍgok
rÉBôdnrź.f,

I 1801
Jóxefr áros Gycrmekek Üđültetésééĺ

Köámaú Nonpĺofit K.fr'

Varyongzdálkodási és

utesíünén).iizemeltetési
rosaálv. Gazdálkodási lĺoda

eljes tevékenység

I 1802
Bárka Jóxefoĺárosi Színház és Kultuĺális

Nonprofit Kft.

Varyongazdálkodási és

lźtesífu ényEemeltetési
I-Iryosĺálv C*zdálkodási Iroda

eljes tevékenység

l t803 REv8 zÍt.

Varyongazdálkodási és

Lét€sítsuényüft meltetésí

Üwosztłálv. Gudálkodási lroda
eljes tevékenység

I 1804
Jóxefrárosi Kultuĺális és Sport Kiemelteu

KöztnsaúNonprofit Kft.

Varyongazd.álkodási és

Létesítsnényiiameltetési
Üwos*álv. Gazdálkodási lĺoda

eljc tevékenység

I 1805
Jórefuárosi Közösségi Házk Kiemelten

Köároaú Nonprofit Kft.

Varyongazd.álkod.łsi *
Letesífu ényiireEeltetési

tlryos*ály' Gazł!álkodási lroda

Galéria köaűvelödési
tevékmysége,
közfoglalko2íaüás'

kń.k04ont

alumý pályĺáattal

'ál|alt 
feladat, testĺileti

agok dijł.:cą fielyi
dtfoĺctsęk átađásának

endwélye,
ásdómúaum'

,.:1ź;!:':

r2100 EatóslÍpi feladatoł
l2t0l lrgs

12r02 Epítésig.agĺási fe|adatok
HatósáLgi Üryosztĺĺly Epílrsii5n
. ĺrod:ája

'pítésigazgatĺsievék€nység,

ntósáci feladat

12t03 Igazgaü'ási tevékenységek
Hatósági Üryosztály, IgazgatźLsi

lroĺla

pai rSslcmkedelni
cvékcĺységgel

bladatok,
ůössrcírás

t2t04 Áĺyakönyvi feladatok ÁÍyakönyvi lÍo''a
n5rdkônyvi batósági
.rc|eđetok

12200 Eivatal mtkötild&c .Iemő

t?201.o1 Hilratal mfüöĺltetrésę
Jegzöi Kabineg Belsó Ell,átási

ItÁą
úvatalmfüiltetse'
!ĺri|et fmnfĺrtíq

jánđét tcĺnészetbcni

1220t-02 Hintď ínfonnatikai felađĺai
Jegzói Kabinet' Belsó Ellátłási

kođa
apmlďos infoĺmatikai

t2201.ł.3 Hivatď eryéb feladatai Jesuői Kabinęt

rcB äryelc
lanlĺ&öltség
<ôúeszr,rzési dijĄ
n'eÍebajtási díjalq
bglalkozásegésxégüry

änácsađóĹ ffikértöi
ríjak

t220144 Neretiségi tnkományalok Efü ödtetés€
Jegzói Kabinet, Betsó El|áĺási

|ĺa|a
remztiségi
iĺkománmtok

t2202
Hivatali alkalrnazottak foglalkoáat,ásával

ôsszfrggű kiadárck

Iegzôi Kabinet' Sremélyuryi
hďa

{iwtď foglalkoáatottak
Érc'jogszbályi alapon

uttaüásai

pfaerią hűségiutalon'
;zkmai továbbrípzés,

lmferencía

ĄL



Mddćt
l. ŕmc|lćkl.t

Jórefvárosi onkormányzat 2013. évĺ címrendje

Cím
és a|cĺm

Męueveés Szenezeti egységhe laÍtozás
neghatározása

Köt€lgő f€|adatok
megha!ározása

Önlcntválta|t
f€lidatok

meghrtározása

Állanigzgatási
feladatok
meghatározása

30100 Közteľület.felĺi g.elet ĺnállóan műk6dó és gazdálkod.
kö|tsĘvetési szew

30IOI Közterület.feli'ryeleti felďadatok
<óaerüleĺfelüryeleti
:evékmység

;afeterią hĺiségiutalom'
ükalmttalaa
ielelósségliĺosítro,

30102 Térfi ryeló.kameraĺen<lsrer mfü ödtetése
lérfiryeló kôz}iaonságí
fsladotok

;afeterią hűségiutalom'
rlkalmazottalca
blelósségbiĺosítrás,

30t03 Kerékbilincselési felaĺlatok
<erékbilicelési felaĺ|at'

:oncsautó elsźllítása

afeterią hüségiutalom,
üftalma.ołtalga
blelösségbiĺosíta,

30104 Keńiletőreégi fe|adatok

:ďeterią búségiutalom'
ilkalmaanalaa
telelôsségliĺosítás,
|eljs tevćkenység

30 105 Paĺkolási felađatok ra*olási felaĺ|at

mfeterią hűségiutaloĺn'
alkalmattalľa
felelősségbiĺosíuás,

40100
Jóxefvárosi Csa|ádsegítő ćs

Gyeľnekjó|éti Központ

)salĺádsegítés,

tdósságkcaIési
mácsadás,
yemekjóIéti
lalgiÁItaŁásoŁ

ryemekjóléđ kö4out
ryemekek áfueneti
ltthont nyĺjtó ellátás'

tĘkonyba

xfeterią

kôltségveŕési sren xaládmętartó
rclgiáItatás, TÁMoP
útyánt

40100-01 lsziľóra Gondozó Src|gálat
öná|lóan mfüödii kô|tsęvetési

sreru

legÍséeny'íÚŁá6'

iđöskoníaŁ
lrcnvedélybetcgetfo6ru
tékos személyct
pvichiátriđ betegek

rappali ellátĺsą idósck
ítmeneti clhelyozése,

ielzőrenĺlgrcshŁi
Fgítség yíjlás' hétvégi

*gítségbĺyújtámn beliil
lfodnász. @ihirös'
ryórymasör'
ryóE/tomász'

4010()-()2 Egsített Bölsődék
6uíllóan mfüödő költs€8v€téśi

3nR
risrymekek
upk6zbeni ellátása

xfeterią hĺiségiutalom'
3iaos Kaietprograną
dőgkos
rymelfcläryeleg
)tthoni

jáls"nbáz

50100 Egćszségĺiryi Szo|gá|at
inál|ńĺn miikňdő ós o*dá|koi|i

;afeteríą hĺiségiutalonl
iĺkomráĺ5zati
|oglalkozáscĘ
úáorvosok Íczsikölbég
ámogat.ám

k6|tségvetési szen
uaIEuatás,

72100
Józsefvĺrosi Intczno5mĺĺlt6dtető

Központ
dnál|óu nűkôrlô és gazdálkodi

lđltségvctćsi szerv

72t01 Kôzpont
ntéaénymfüôdtctés,
paÄEźlgiÍe|^dłto|ą

<ôzponti szezések
afcterią bűségiutalon'

72102
Nevelési Intéaenyek és bölcsódc

mfüôdtetése

óvodaiépůletek .

temtaĺtísą.óvođák &
;zalcĺai és finkcionális
[e|ađatok Efüödtetésc,

)afeterią híiségiutďom'

nüizrnéĄŕi étekeŹctés

Ą3



Ícnde|€.

1. Łmcllék|et

Jóxefváľosi 0nkormánwat 20I3. évi címrendic

Cĺm
és a|cím

Megneveés
Szeneeti eg,ségh u tartozás

nę,határozáse
KöteIezô f€Iadetok

męhalározása

Onként váIla|t
feladatok

meghatározása

ĹlIamigazgatási
ieladatok
negha tározása

'12t03 okatmi intémények működtetése

iskolaépiiletek
;af€teńa, hűségiutalom,

lkatási feladatok
(ô|ĺségei

álláshclycŁ fimkcioĺális
feladatok működtetés,

inténénl étkezÍetés

7ft00-04 TÁTIIG. Nlpközi otthonos óvođo
önáltóan működő költs€gvetési

ý€n
lvoĺlai nevelés, szloai
illráshelyck

nfeteńą hűsé&iutaloĺl
tlĺatísi foladatok

72100-0s
ivĺv|ai neve|éq <zakmai

afctoią hůségiutalom'
lktĺási feladatok
<öIséeei

Gyerek- Yirág Napk6zi Otthonos ovoda gew ĺlIráshelyck

72t00-06 Kincskerső Napközi otthonos Tvoda
önállóan nűk6dő kö|tségv€tési

gen
ivoĺlai nevę|és, sakmai
iülríshelyek

äđeną nEeg'uEolĄ
ilcauási feladatok

7f100-07 Naprafoľgó Napközi Otthonos lvoda
önálIóan mű|ĺ6dó k6ltségvetési

ýCn
ivođai ucvelés, salqmi
i.llríshelyek

:ďéteną hüséEutalorl
*tatási feladatok

72100-08 Várunk Rád Napk6zi otthonos Ovoda
önállóan műkôdő kôltségvetési

gen
ivodai nevelés, szkĺni
illáshcIyck

afeteria' hűségiutalom,

lktatási felaĺlatok

72100-09 Napsugár Napközi ottbooos oYoda
öná|Ióan működő k6ltségvetési

szcR
ivodai nevelés, salonai
iĺlĺĺshelyek

pfeterią húségiutalom'
lktatási feladatok
<ölsésci

72ĺ00-t0 Szárzorszép Napkôzi otthonos ovodl ônálIóan műk6dô költségvet6i
szen

ivođai ncvelés, szkmai
illáshelyek

Źfeterią hűségiutaloą
)ktat6i felađatok

72100-u Sziváľáoy Napközi Otthonos ovoda
6nállóan működő köItségvetésí

szcn
ivodai uevelés, sakmai
ĺLllásheĺyek

)ďeteria' húség'utalom'
ilcatrási felađatok

72100-12 Ilétszínvirág Napközi otthonos ivoda öná|lóan működő költségyetćsi
szery

ivođai ncvelés, szkmai
i.llráshelyek

afeterią hűségiutalom,

lktatási feladatok
cölsései

72100-13 Koszoľú Napközi Otthonos Tvoda
önáIIóan működő költségvetési

szew
ivodai nevelés' szknai
ll|áshelyek

:ďeteria, hűségiutalom,

lktatrási feladatok
.ô||śéoci

7f100-t4 Msepa|ota Napközi Ottüonos Tvođe
öuállóan mfüödő kö|tségvetési

gery
ivodai ncvelés, saknai
illráshelyek

pfeteńą hűségiutalom,

ůĺatai feladatok
.ďtśéfti

72t00-15 Pĺtypang Napkôzi otthonos lvoda öná||óan működő k6ltségvetési
gew

ivodai nevelcs, szlmai
illásheýek

;afeterią hűségiutalom'
lkatási feladatok
ólĺséoei

72100-16 Kstica ovoda - Bölsőde
önállóan műkôdő költségvetćsi

fleŘ

ivodai ncvelés' saloai
il|áshclyeŁ bôlsódei
eljeskörű cllátÁs,

ńlcsödei funkcionális
bladatoŁ rĺllásbelyęk

;afeterią hűségiutalom'
okat.ási fcladatok
költségei

t0t00 Városüzemetetési Szo|gá|at
iłáIlóan működő és gazdálkođł

köItségvetési szen

80t0t Igzgatóság cljes fcladď pfaeria' h.üségiutalom'

80102 JófirÍk Biztoĺsági Srclgiĺlat
pfeteńą húségiutalonl
eljm felaĺlat

60103
TelęĺlésüremeltetéďSzlmai
Központ/Szlonai Tclephely

koĺisanág lit.paĺĺ< kaĺbantaĺta|

tĄikóatat
larkokköĺerck

afeterią hĺiségiutaloĺĺ'
lôdgĺileti
mé|śzźllitźs

(ezlcse, itmcl@tese,
ŁiIecĺé<e

80104 LÉLFKÍ|},Ł'LÉLEKPRoGRÁM

:faerią hűsé8iutalon'
eljes felaĺlat mert nent

igmđ jogsablályalapú
1 f€tadatęllátás

80105 Teleki Téri Piac

đstemelőŁ óstcrmelök
lzámám éĺékcsítési
ehetópg biĺosítása'
liac mfüödtetćsi
(öltségm b€lül a

bg|alkoĺaottal*al
issrefrggô
evékerységet kôltsége!

nfetaĘ h.űségiutalor!

Ąą



2 oĺ3. .vĺ k6ttsć8v.tćś bđét.li és kiadási.|6ĺrányAtri cínÍodcnkł|t mddd
2emllakld

ďGb6nhn-
önkományati Ídadatok

Kiemelt e|őirányzat megnevezése

i előzó éü pémmdvány alaPlevékąyseg cl|álisára röńénó

Ąi



2 ot3. éYi kö|tsć8Y.tćś bevétc|i c kiadási c|6iránya.ai .ĺmrcndđkćnt
2'ŕmc|Iék|d

.Flłan

furť/
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šs7-EsEN: 3 17! t{ 300 37 3& 341 96/ 93 3dl

.Et,EAI-Mo7'Á.s!. FELÚ JiTÁsĺ KIADÁSoI(

2
iwéb kiádások

'hhá|. fc|hrImnzá<i cé|ł| Ät^.]dÍ ôěń,EŚ,kőT 70 00r

'Íhô|. fe|ha|mozásĺa felúiitásm nvúitott kölcsönök 40 001

tl0 00r

KIÁDÁsoK összEsEN 3 17! t4 30( 57 38, 110 001 3Ą| 9ś/ 93 3dl

BEVETELEK
ĺÚKoDEsI BEvETELEK

:Ielyi önkománya(ok álta|ános működéséhez és ág@ti feladataihof
/o.^.^l^áÁ ;ll.ňi ráń^đ.rá(^L

+h6|' €|ő7ó évi ml'íködási célú mámdvánv ź

ôlśŕ'nök vissatérÜl
rő'háŕá|ńi héválp|él l 50Í

i mí'köíĺési bevételek 5 001 l7l Its 00i

Működési célú átvett oéÉeszłöz 6 161

lúködsi e|ózó évi pémaÍadváĺy a|aptevékĐység e|láLisáB töÍÍéno

DÉsI BEVETELEK osszEsEN 3 00r l7l t3t t6(

ŚI R|i:VETEI,Í:K
lelŕ önkománratok áhalános mt]ködséh* 6 ág@n t€Iadatahoz
.ä*é^|Á/Á ł||ańi'iń^đ'.4.^L

'ő|

ńh6l. é|á7ń évi fe|h'|mozási célú mmdvánv áĺéĺele
k üssutéń 20 001

bevétel

'ô7iśi 
.éI'i á|vétl nénzes7łöz

ł|őzí éü fe|helmozási fe|úiĺtáŚi í
2 FELUJITASI BEVETELEK OSSZESEN 20 00(

mI,nK oŚs7.nsEN 00( 20 00( l7ł t3t 16(

SI MIIKODESI I

il6őn
ó srervi támosatásként fo|Yósított támEatás

ST FT:T,H;{I.MOz
(ó|ďón

rr;<LÁnl fô|váđłôń támômtáś kiú
hir.Jek vá|tó tör|d

FIN^Ns7,mo7,^sI KtÁ.DAsoK
BEVETELEK

k felvétele. töÍlsztés
trányító szwi támogatásként folyósitott támogatás fŹ(í6 gjtrtlil

6 EINANszÍRozłsI FELEALMoZłSI BEVETELEK
I (Ä|..<6nô|. fě|vélélé rôÍĺa{

ľálryító wľi támogatásként folyositott cámogatís fiz.ŕđ gáolán

s| REVTTn|'EI( (),ęs7,EsEN

K^ l!AsôK MrNDosŚzř:sEN l7! 37 sEi tt0 00( 34196' 93 311

ľEI,EK MIND t 50( 3 00( 20 00( l7l |3t |6ĺ

n bdĺi|i düD|á2

KERÜLET osszEsEN ĺ 50| 3 00Í 20 I t6(

SOl< E(JYENLE -3 t1! -t2 tor 3,1 -54t 7tl
mI,E^I,MÔ7Äsf BEVTTEI,EK IĹs KĺÁIt -90 00{

WÚKöDÉSI FNANsziRozÄsI BEVETELEK Es KIADA$QK
CG\|ENI,EGN
iELEÁLMozÁsI FINANszIRozAst BEVETELEK Es
oADÁsoK EGYENLEGE

MT'KODESI MERLEG E .3 t7a a14t 7Et 37 tzl
FELEÁLMozAsl MERI,EG

EGYENI,EICET

-90 00t

-lram -34 38: 0 001 -341

2o



2 ot3. évi k6|tségv.t6 bevétc|i ćs kiadási.lôiránlaĺai.ĺmr.ndenkéít 2gm||éklđ
G.Ftłan

71,W-,

cÍMRENDENKÉNT MIND ÖsszEsEN

Előirán1
AI

csopon

Kicmelt
ĺôiľIny'

AT
Kieme|t előirányzat megnevezése

11801

JóäďYárosi
Gycmckck

11E02
Bárka

Jórcfvárosi
s''íoház.s
Kllturális

NolPreÍit KfĹ

tlE03
p.Évt z't.

t1E04
Jóaefváľosi
Kulturá|is ćs

Sport
Ki.mclacn
KözhaEnú

NonproÍĺ. Kft.

11E05

Jórcfvárosi
Közössąi

E:ázak
Kicmelacn
Közha$ú

Nonproíit KfĹ

Önkomín}.aĺi
Í.|.de.ok
6sGCn

Közhpnú
NonprcÍit KfŁ

KIÁDÁs
M|lI.ÔDnsI KrÁDÄsÔR
Személyi iuttatás |2t l|ś

sfooals hozá|aBlag ado
3 t34 13!

Dolosi kiadásokbó| kamatfizetés ( váltó kmatával egyÚtt) f31961

Ellátottak péMbe|i iutratása
Ewéb m|]ködési @|ú kiadás

belÜlré 26 00(

éhhő|. mÍtködéśi m|'i átadon
'3 

60ĺ t32 90! f196n 75 50{ 3n 83: 651 16t

ebből: |akossásnak iultalott szociá|is rágrultsási támoBtát 9,13 13

434 t72

MÚKöDÉsr KHDÁsoK összEsEN: 73 60( ĺ3ż 90. f19 73 50( 3u 83: 6280201

F.Er-EAI -Mo7,Ásl. r.ELIIJrľA.sI IđADAsoK
323 l3

2 000 531

J Eľ€b felha|mozási kiadások
2t9 30(

ůhä|. fc|hl|mnzá<i ei|i 
^rAánfr 

nénfŇkó, 155 00(

ńháĺ. fe|ha|mnzisn fe|úiításm nwilon kölcs6nök 40 00(

Félhálmoźsi céhńálék 380 56(

t9 tor

lKIÁDAsoK osszEsEN 73 601 |32 90Í fA 961 73 50( 3II E3: 169

IBEVETELEK
IMUKODESI BEVETELEK
{elyi önkomán}rtok általános ńúkďéséhg és ágütt feladalahoz

108 90( 2 739 9t(

IMűkódési €lú támogalás áIlmŁé!rđ.Ĺ$n belii|Íól 

-

tts 0t3

.ö|cśónök üsŚ7a| 20 00í
'0 

00í

(ŕĺz-lratalmi bevételek
f 475 6A.

5 ví'lkňíĺási d|l'l átveí g 73ź

6
víüködési elózó évi pémďadvány rl'Ptwékmység dláÉsán töÍtqó

t00 0d(

lMÜKoDEsI BEVETELEK ĺ2t 90Í lt,l3? 89t

FEI,FAr,MozÁs. FEĹUJľTÁSI BEVETELEK

I

:Ietý önkomán}Źtok áLltalános műkđdé*he és ágaa|i fe,|adataihoz

2 |Fethätmôżáśi ćéIú ĺámopatás ál|mháarrtárcn beliilról t 655 t8!
,

I ebbóI: elózó évi fe|halmozá!' @lú laľadvánĽ]ltvétel9-

IFelhatmoźsi bevétel 1Xf A6t

|Felhätmozási elú Ásett
125
n6 ĺ6|

lBEffiTELEK6sszEsEN zt 90( ra Su os9

a .ŕłnvítł5 ś'ěďi táńôoátáśként fo|vóśítđt támopatäs tiutalág s ||ż |6!

sI KIÄDÁ'sol. 75ĺ 60!

IKô|šön n9,iitása

z ,ŕĄŃÉłá AżÉű rÁń^ý^ĺiskćnt folvóŚítď támolatáś kiutálĺq
{ôśśfi|eiáÉtú hhe|eŁ váltó tö 6fr s7!

IFn.ĺÁNsziRozÄsl KIÁDÁsoK osszEsEN
IBINÁNsziRozÄsI MUKoDF,SI BEVETELEK

5tl

. f.lvéJ.lé löÍĺMáę
ľányító sreľi támogatásként fo|yósitott támogatís fizcĺési váĺl'án
ňńćnó ióváĺrág

6 I rB{ANsziRozisl FELEALMoZłSI BEYEŤEI,EK f69 5U
(ňldśňnók fe|vétélé tó.IMés

2
ránýtó %ryi támog8tásként folyósítďt támogatfu 6zaćsi gántáĺ

501

I 00t 021

73 6ł11 l96l 7J 50{ 3lĺ 83: |sśl3o7l,
2E 90( ĺś:t33 07!

12Á 9fi t3 0l

-73 601 J 00Í -ż.961 ýI 69',

4029*
WuKÖDŕjsI Fn.łANsziRoz/ł'sI BEVETELEK Es KIAD/łSoK
tÍ:Yn]\ÍÍ'E(;E -Ą 37f 61!

lELEÁLMozłsI FINANszIRoztsI BEVETELEK Es
<IÁD;'soK EGYENLEGE 182 rot

MI'KODF,SI MERT,EG EGYE]
FEíEÁInÍoaffi

-13 601 -1 001 -u961 -73 ll t3: 745
-7E5 052

-13 6U -4 001 -f4 961 -3lĺ

?l



2 oĺ3. ćvi költségÝeté. bcvételi ś kĺ|disi cl6iÍánF.t.i cĺmr.ndćnként
ffidcIá

2.*ft||ćtlđ
.FLbaí

Jórcívárcsi önkomán).Źá( Polgáľmeteń Eivetale

Kiemelt előirányzat megnevezése

elôzó éü pémďadvány alaptevékenység e-l|átásáB töÍtĐó

2z



2 ol3. éÝi kó|ts€8vctés bcvéĺG|i ćJkiadásĺ.l6iíiny4t.i cíńMdcnkćnt
2.żmcl|ékld

cF!bán|łlu

cĺMR.ENDENKÉNT MIND összEsEN

Kieme|t előirányzat megnevezése

általáĺos működéséhez s ág@ti fe|adataihoz

K6z.erület.fe|iiE|clct

23



2 or 3. évi k6|Í5égveté b.víÍG|i ćś }i.dósi dđráílatái címr€ndenk.nt 2.gm.llékld
cR-ban,ľť,

CiMRENDENKÉNT MIND összEsEN
srraoscBro

I(ä7nnnÝ

Elôirán1
AI

śoport

Ki.mclt
clöirány.

At
Kiemelt előirányzat megnevezése

30r04
KcÍü|cÍöEąi

fđ|datok

30t05
P.ľkolási
fc|ađa.ok

Kôzteriilet
felůryelet
ôsszsen

.ĺ0l00
Jó6cÍvámsi

Családscgít6 á
GycnGkjó|é.i

Közpo!ĺ

10100-ol
ógiľóaa
Gondozó
szolgál.t

10100-02

EĐ|6ített
Bôlsódék

KIÁDÁs

-Tvfixónilsl 
rułnÁsox

ilO t! toz 76' 375254 tst 0t 166 745 211 801

IMunkáltatót terhe|ó iáru|ékok 6 gociá|is hozáiárubŁądó I 7Ll f551. 936 40 EZ! 41 05t 70 431

IDo|ôpi kiädáŚok t3 ĺ: fss f3t 440 74t t01 2t( 33f 66i 167 5r

)olođ kiadásokból karutEzets ( vá|tó kMatáYal esviitt)
ĺÉuátottak Dénzbeti iunatág

26 0l! 114 l1t
:bból: mr]ködési célú átadotl rŕ@szłöz

6 |M'jködéŚi eĺ ś á|ta|ános tadalék
UKÖDEsI KIADAsoK osszEsEN: 61 52Í 409 594 I 023 tol 302 t0l 5{0 46( 510 20(

]enlházjsok 36 50t 5 00(

301

łéb felhalmozási kiadások

-fr 'hHÄ|. fF|h.tńô';<m f.lítiiláśÍá nwitoft köl6öĺök

KHDÄsoK osszEsEN 6ó 50| 5 00(

,soK osszEsEN 64 52 409 59r t 090 30t 302 tol 540 461 5t5 20(

TEĺ.EK
DESI BEVETELEK

Jelyi onkományatok általános műkódéséhą és ág@ti léladatalhoz

'..^.^|Á'Á l|ĺ.ńi l;ń^ż'rác^L

célú támosatäs ál|anhááatáson bc|ülÍól 3!--n1
l: elózö éü működsi elú mĺadvánv átvétele

k viśś7eléđ|éŚé
4I0 00t

hénü múködsi bevéte|ek ó75 30l 6E0 301 óE 000 62 t7',

ýí'i|.öíĺéri célít áfuelt néżšzkóz
víúködsi elôzô éü pémdvány a|aptevékenyrcg ellátásán tóÍténö

WIIKNDEST BEVETEI,EK OSSZ 675 30t ĺ 090 30ĺ 3t 68 000 6f 17',

F.EÍ,EÁI,MozÁs. FELÚJiTÁSI BEYETELEK
{elyi önkományatok általlĺnos múködséh€ s ágati t.l8datahoz

rtń^'á.i.álń rłń^đ.ŕł. á||'mháŹ.ńá(dńhplflĺról

ůbó|: elózó &i felha|mozáś cć]ú mar8dvánv átvé.tele

Ási hevael

-. I EIözó éü felhalmoaásĹ fe|úiítási pémm4uĺnv igénŁbwácle
mI.EAI-MoZÁsI. r.E|,I-ĺJiTÁsI BEI/EIELEK osszEsEN
ńnvn.'-ĺlrnr Összrsrľ 675 3( 3q 6t 00 62 l7'l

ľnłl'ľszÍnozłsl ľĺÚKÖDÉSI IđÁDÁsoK

1 tráĺyító sffii tánogatáskot fohósítolt támogatĄ kiutalĺ$
FINANszÍRozÁsI FELEÁLMoZASI KIÁDÁsoK
Kólcsön nvjitása
Irányitó szwi támogatáskąt folyósĺtotltámoPatás kiutalás

5 FINANsziRozłsI MÜKoDESI BEVETELEK 3ł,2 o6i 47f 461 .4AOfi.

(ólaŚönók fe|vételą tórl6Ź6€
Íányító s4Ni tánogatískat folyósĺton Énogô!í' í4té9 gáĺüĺn

:'02 06: 47f 461 448 021

i,^h'A.| ńénffi^Íadvźjv iż

6 tD{ÁNszÍRozłsl FELEALMoZłSI BEVETEI.EK 5 00(

ólśönôk felvétclc. tôd6á6e

2
nĺnyĺto s*i tĺmgatásk61 folyósított uánogatás fizaési várnlán

ś 00í

3 izharł oénmdvánv
mĺłwszfu *śi ľEVÉTELEK ÔsszEsEN Ń'06i 453

<lÁDÄsol( MINDosszEsEN 61 409 59: I 090 301 3m 515 20i

iEvEffi 675 30r I 090 30r lof 5{0 515 20r

n }'.|üli dil6|j7rńdiś łof 06i 17f 461 ,lś:| 02|

I.ERÍ!I,FÍ osszEsEN 675 301 I 090 30! 3! 68 001 6f l7'

sr BEVETEIjK Es KIÁDASoK EGYENLE .í4S2l f65701 66 5ü -#r 061 17f1 -4.{t

rEt,EALMozisĺ BEVETELEK Es KLĄDAS {65ü -5 001

đxooÉsl rnvłľsziRozisl BE'VÉTEI,EK ts KIÁ.DASoK
ITWNITGE 3í,2061 172 461 448 02t

iELEÁLMozłsI FINANszIRozÄsI BEVETEI.EK Es
.IADÁsoK EGYENLEGE ś 00(

MUKoDESIMERĹEGE 4152r 265 66 50(

FELEALMoZ/ĺ.SI MÉRI,EG EGYENLE| -66 50(

ECYEM,EGEK .us2Í 26

2h



M{-' zot3. ćvi kô|(sćgÝeĺés bďétc|i ćs ki.dási e|óiŕáí)aĺ.i.ímíđdđ|ćn| tdétą
2.żm.llěk]ą

€Ftb'n

CÍMRINDENKENT MIND ÖsszEsEN cím Jóacfvircsi IntézménymúködtcÍ6 Köżpont

El6irán1
ut

sopon

KieEclt
đôirány.

at
Kiemelt előirányzat megnevezése

50t00
Egétrégüryi

szolgálal
72l0l Közponl

7ztĺf
Nďđć5i

Intézmćĺyek
mĺik6đtcté5.

70t03 oktatás
intćzmćny.k
műkôdteŕésc

JórcÍvźrosĺ
Iutćzmćnymĺi-

ködteÍ6
Kózpont
ôsrecn

72100-01

TÁTtr(Á
N.pkôzi
Ot{hooor
óvoda

IMI-IKoDÉSt KrADÁsoK
iuttatás 1tf 46n 75721 t8 20! |1s ż11 269 20: 15 t',

úunkáltatót teÍhe|ó iárulékok és sz@iális hozáiáru|ási adó l9E Eot t9 96: 4 75i ,|5 ś3Í 7i a7" t2071
)olopi kiadá<ok aÁ9 n7! 32 0t! 393 74(. ó5l to77 02' 1 971

kiadáŚokbó| kamátfizelés í váItó kämatáyál eđn)
j||átonak DéMbeli iu[talása
]łeb múködési célú kiadás

hőI: můködési cé|ri támnoetá< ál|amháĺaĺámn he|r]|re

$ból: lakossámak iuttatott szociá|is ŕáÚrultsáEi Íámo4tása
6 úukÔd€st cel s a]talMos tanalek

I t60 331 ln 74" 416 7t2 E72 061 I 4!6 60 92:
ż

]mházások
Fehiií|ásk

ożsI

si céhaĺaIék
FEĺ,EÄI,Mn7 ,SI KIÁDASOK OSSZESEN
KIADÁsoK sszEsnN I t60 33r ta7 7a1 1ĺ67li t1f 06ź 416 60 92j

LEK
UUKODESI BEVETELEK

t
{elyi .'nkományatok áĺta|ános můködse.hą e ágati fe|adataihoz
..ń..^lÁáÁ álIäńi l;-^đ'rł.^L

Víűkodqi elú támoeatás államhááatásn belülÍól I tl4 04 l8 ś8 ĺÍ ślj
.bhól' e|ő7ô éü míikö.|éśi .ŕ|'i máEŕ|vÁnv ńfuáé'é

sönök vissaté
(6żh'rá|ńi héváié|éL

4 ntéhényi működési bevételek 30 00( EE E24 4A A7! 131 69!
5 cćlú átvert íéDf,Ś7köz

6
t{üködoi elôzó éü pémaradvány a|aptevékmys8 a|látásáÍa lörtéĺô

)DESI BEVETELEK OSSZESEN 111 Olt ĺĺ 67 15', 156 2$

{elý ónkományatok áĺtalános műkď6éhg 6 íg4ti feladaÍaihoz
..^.G^lÁlÁ 4|l.-i .;-^đ..4.^L

Felhálńozási bevétel

)zási @lú áNen DéEszköz
j|ózó évi felhalmozási' felúiítási pémdvártv igéírócvétele

sI BEVETDI,nK oŚszÍ:snN
BEVETELEK OSSZESI 1 114 88 82r 67 tś', 156 zEt

<ôIc6n nuiitáśä
yító sryi támogatásként folvósíbn ÉnoFótĺs

4
(ölcsön nuiitág

f .áńütó Ś'ffi rámô'ÍtáśLénl fô|vóšftôn támôđáf |.ńŕ'|Ĺ9

ś s| Mt-IKjinŕ'ŚÍ BEvŕmrlÍ{ t6f9it tz1 722 t04 6ĺ] | ż6n 2f1 60yz
felvéte|e t

2
m)nlo sffi lamoga|6xent lolyoíton lmog6 m6l sm&

16 291 lf1 72: 3f7 aat aot 61 | 260ffl 609':
|łaÉaÄ ĺéĺncn Áý^ĺv ioéńv+'.wéré|é

felvétela

2
r&yttr szffi táto8ątásként tblyósitott támogatís ffc|6i gánláĺ

3 izhrá n

iINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN 16 fgt It 7A1 327 EE( t04 I tf60 60 9):
I t60 33r lf1 7f) tl67l E72 061 416 6nł,l
I 160 177 721 al6Trfl *r, n6l łt6 502| 60ý23

bďiiIi duolázódás I6 I':I ĺ04 6t | ,ái a,1 60
KERÜLETosszEsEN t.144 04, I t2t 67 45" 156 711

l{UKoDEsI BEVETELEK Es KIADASoK EoľENI,EGE -16 rc'. -lf1 7f 427 A8l -804 6lĺ .| f60,ż1 -6092i
F.DÍ,FAI,Mo7,ÁsI nEvńT'EI'EI. ĹŚ tđÁttÁsÔR D.(TgENr,E.:r ĺ
lĺIJKoDEsI FINANszIRozÁsI BEVETEI.EK Es KIÁDASoK
DGYENLEGE 16 291 tf7 77' 1f7 ta, 804 6ll tf60f2 609t
!-.ELHÁLMoZASI FINANSZIRoZASI BEVETEI,EK Es
KIÁDÁsoK EGYENLEGE

MUKODEST MERLEG EGYENLEGI 0l 0l 0l
EELEALMOZASI MERLEC ECYENLEGI 0l ol 0l 0l 0l

EGYENLECEK OSSZESENI ol 0l ol 0l ol

2{



tarť.,
2 0t3. évi k6hsć8vctér bevétdi ć. ld.dfui c|6iíán!at.i címr.ndcnként 2.ąftllćkld

ciMRENDENKĚtťľ MIND osszEsEN

Előirán1
at

sopoń

Kicmď.
D|őirány'

at
Kiemelt e|őirányzat megnevezése

7210('.05

Gyck.Virág
Napkózj
Otthotos
lvoda

72l00-ł}6
KinskcÍsó

Napkôzi
OaahoDos
óvode

1f|0É01
Napnforgó

Nrpközi
Otthonos
óvoda

7210&0E
Vánnk Rád

Napk6zi
Oalhonos
óvoda

72t00-09
Napsugár
Napközi
Oathonos
Troda

72100-10

Szinowtp
Nrpközi
Otthonos
lvoda
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