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Városgazdálkodásĺ ós Pénzügyi Bizottság vé|eméĺyezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Határ o zati j av asIat a bizottság' szánTuáÍ a..

A Városgazdálkodási és Pénzĺigfi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stületnek az ę|óteri esztés me stársv a|ás źt.

Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

A 2012. évi költségvetésről szóló ľendelet módosítását a képviselő-testĹilęti, bizottsági
határozatok. valamint az egyéb gazđasági események, sajźú hatáskönĺ módosítások teszik
indokolttá, melyek a kĺivetkezők.

I. Képviselő.testületi diintések:

I.l A Képviselő-testület a 454l20I2.cxII.12.) szźlmu hatźrozatában a Lakatos Menyhért
Általános Művelődési Központ engedélyezett |étszźlmát 20|2. december 31-ve1 2 fő
kcjzművelődési álláshellyel csĺikkentette.

A Képviselő-tęstület
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- 7|20I2'(II.21.) önkormtnyzati rendelet 12. szźtmű mellékletében a Lakatos Menyhéľt
Altalános Múvelődési Központ engeđéIyezettlétszźtmát 2012. december 3I. napjával2 főve|
csökkenti.

2.l A Képviselő-testiilet a renđkívüli téli időjaľási viszonyok során jelentkező feladatokĺa
költségvetés módosítással egyĹitt a 460|2012.(XII.19.) számuhatározatávaI 13.49I,T e Ft-os
céltartalékot képzetl, és a Polgármesteľnek korlźftozás nélküli hatásköľt biztosított a
felhasználásra és a költségvetés módosításra, valamint két iĺtézménynek január eleji
elszámolással előleget biztosított. Az elszámolások alapjan a 2.000,0 e Ft előlegből december
hónapban 333,7 e Ft-ot használtak fel, amellyel a kĺiltségvetés módosítása sztikséges.

A Képviselő-testület

- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím cél és általanos tartalék elolrźnyzatźnbeLu| az
általános taľtalék előirtnyzattú L3.49|,1 ę Ft-tal cscjkkenti és ugyan ezen összeggel
céltartalékotképez a rendkívĹili téli időjáÍási viszonyok során jelentkező fęladatok címén.

. az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím cél és általanos tartalékon beliil a renđkívĹĺli téli
időjárási viszonyok során jelentkező feladatok e\őirźnyzatát333,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a 11108-02 cím működésre átadott péĺueszkoz, ezerL belül saját kĺlltségvetési
szervek felügyeleti szervi ttlmogatása eIőirányzatźń, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80104 cím bevételi támogatások sajźĺ
költségvetési szervek működési felügyeleti szervi tźlmogatása előkźnyzatát és a kiadás dologi
eIoirányzatát 2T2,0 e Ft-tal megemeli a rendkíviili téli időjaľási viszonyok során jelentkező
feladatokĺa kiadott előleg december havi elszámolása címén.

- a Kozterület- felügyelet 30l0l cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek
működési feltigyeleti szervi tźlmogatása és a kiadás dologi előirźlnyzatát 121,7 e Ft-tal
megemeli a rendkjvüli téli időjrĺrási viszonyok soľán jelentkező feladatokľa kiadott előleg
december havi elszámolása címén.

3./ A Képviselő-testiilet a 46912012.(XII.19.) szrĺmú hatźnozatában költségvetés módosítással
eg}Ą}tt úgy dĺlnt<itt, hogy a Harminckettesek terének kiszárađt flák és cserjék pőt|ásźra és tér
kerítésének javításźra költségvetési fedezetet biĺosít.

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék e|őĺtányzatán
belül a kömyezetvédelmi és fapótlási elóirtnyzatot I.738,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás 11601 cím dologi eloĺĺźnyzatźn belül a fa és növénýelepítés
e|őirźnyzatát I.628,0 e Ft-tal, a '1 1801-02 cím miíködésľe átadott pénzeszkoz áIlanháńaĺtźson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek műkcidési felügyeleti szervi támogatása
e|őirányzatát 110,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások sajźú
költségvetési szervek műkĺjdési felügyeletei szeľvi Íźlmogatźs és a kiađás dologi e|ofuáĺyzatát
110,0 e Ft-tal megemeli a Harminckettesek tere kerítésének felújítása címén.

4.l AKépviselő-testület a 47712012.(XII.19.) szźműhatérozatában költségvetés módosítással
egytitt dĺjntött a Fővárosi onkormanyzatpaĺko|ás üzemeltetési feladat źivételérol.



A Képviselő-testület

- az onkormányzat kiađás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék előirźnyzatát2.295,5 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-
02 cím működésre átadott pénzeszkoz á|IaÍÍ\háZtartáson belülre, ezeÍL beltil saját kciltségvetési
szervek múködési felĺigyeleti szervi támogatása eIoirźnyzatát, ugyan ezen összeggel
megemeli.

- a Końeľület-felügyelet 30105 cím bevételi támogatások saját ktiltségvetési szervek
miĺködési feltigyeleti szerv i támogatása e|őirźnyzatćú. és a kiadás dologi e|őírźnyzatát2.295,5
e Ft-tal megemeli paľkolási feladat átvételével kapcsolatos koltségek támogatása címén.

5.ĺ A Képviselő-testtilet a Magdolna Negyeđ III. projekt pźiyźzat támogatási szerzodés
a|áírástůloz hozott döntések soľián az Il2013.( I.14.) számthatáĺozatában a projekt pá\yźzat
benýjtásához működési céltaĺtalékon tervezett költségekbő| 15.924,6 e Ft-ot elismeľt.

A Képviselő-testtilet

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és áIta|źnos taľtalékon belül a

Magdolna Negyed III. projekt előkészítése céltaľtalék előirtlnyzatát 15.924,6 e Fttal
cstikkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás |1604 cím dologi e|őirtnyzatát, ugyan ezen ĺisszeggel
megemeli megvalósítható tanulmányok' IVS feltilvízsgá|at, kozbęszęrzési és engedélyezi
díjak címén.

il. Bizottsági diintések:

1.l A Vrĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az I542|20|2.(XI.17.) számihatáĺozatáva|
źún:hźnott hatáskörben módosította a | 1 l03 cím doloei ę|oirźnyzatan beltili előkźnyzatokat.

A Képviselő-testület

- az onkormányzat kiadás 11103 cím dologi előirányzatrĺn belül a beszámoló megjelentetés
eloirányzatát t20,0 e Ft-tal csokkenti és naptaĺkiadvĺĺny e|őírányzatě./.,lgyan ezen összeggel
megemeli.

2.l A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 1543|20I2.(XI.I7.) számú hatźrozatáva|
źńruházott hatáskörben módosította az onkormánvzat és a Polsaľmesteľi Hivatal
költségvetését.

A Képviselő-testület

- az tnkormtnyzatkiadás 11108-02 cím mfütjdési célra átaďottpéĺueszkoz áIlamháztartáson
belĺilre, ezen belül saját költségvetési szeľvek miíködési felügyeleti szervi tźlmogatása
elóirányzatát 140,7 e Ft-tal csökkenti és ezzę| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím egyéb
felhalmozási kiadáson belül saját költségvetési szervek feliigyeleti szęrvi tźmogatása
elóirźnyzatát,ugyanezencisszeggelmegemeli.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás I2201-0I cím dologi előiranyzatán belĺJl a gépe,
berendezések, felszerelések eloiľźnyzatát 140,7 e Ft-tal csökkenti és ęzzel egyidejűleg a
kiadás |2201-0l cím felhalmozási e|őhányzatát, ugyan ęzen összeggel megemeli Mikľo
Voks rendszeľ bővítése címén.



- a Polgármesteĺi Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szeľvek
műkodési feltĺgyeleti szervi ttlmogatása előírányzatát 140,7 e Ft-tal csökkenti és ęzzel
egyidejűleg a bevételi támogatások saját koltségvetési szervek fe|haLmozźtsi, felújítási
felügyel eti s zervi támo gatás e|őir ány zatźi, ugy an ezen ö s sze g gel me gemeli.

Egyéb gazdasági események' saját hatáskiiľiĺ módosítások'
támogatások:

|,.l PoIgáĺ-tĺlesteri saját kerete terhére a Polgármester átruhźnott hatźskorében tanácsadói
tevékenységre, karácsonyi ajándékok beszeruésére összesen I.613,9 e Ft-tal módosította a
költségvetést.

A Képviselő-testtilet
- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon beliil a
polgáľmesteri saját keret előiľányzatát 1.613,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejrileg a kiadás
11l01 cím személyi juttatás) ezen belül a megbizási díj előiranyzatźLt 100,0 e Ft-tal, a mun-
ká|tatőtteľhelő járulékok eIoirényzatát3}g,z e Ft-tal, a dologi kiadások előhźnyzatćĺnbe|i| az
SZJA elóirźnyzatát 168,8 e Ft-tal, természetbeni juttatás eloirźnyzatát 886,5 e Ft-tal, kĺinyv
vásaľlás e|olrźnyzatát I49,4 e Ft-tal megemeli.

2.t A november havi bérkomperuáciőval történt költségvetés módosítás alapja a ľĺÁK
számfejtése volt. A nettó finanszírozásban az Egészségugyi Szo|gtiatnźtl és a KözterĹilęt-
feltigyeletnél volt ĺisszesen 14 e Ft eltéľés, amit a költségvetési rendęletben ľendezni kell.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat bevételi 11108-02 cím tĺĺmogatások központi költségvetésből, ezen beliil
egyéb k<izponti állami támogatás előkźnyzatát I4,0 e Ft-tal és a kiadás 11108-02 cím
mfüödésre éúadottpénzeszkoz á||aĺľŕrráńartáson beltilľę, ezeÍIbelül saját költségvetési szervek
feltigyeleti működési támogatása e|őirttnyzatát I4,0 e Ft-tal töľli novembeľi bérkompenzáciő
korľekciója címén.

- a Kozteľület-feltigyelet bevétcli 30101 cím trímogatások saját költségvetési szervek
múködési felügyeleti szervi ttlmogatása eLőítányzatát 8'0 e Ft-tď, a kiadás személyi juttatás

e|őirźnyzatát 6,3 e Ft-ta1, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

eIókźnyzatát|,7 e Ft-tal törli novemberi bérkompenzáciő korrekciója címén.

- az Egészségiigyi Szo|gźiat bevételi 50100 cím támogatások saját költségvetési szervek
műkĺjdési feltigyeleti szervi tárnogatása e|őirányzatát 6,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás

előítźnyzatźń 4,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺulási adó

eIoirźnyzatát I,3 e Ft-tal ttjrli novemberi bérkompenztrciő koľrekciója címén.

3.l AzEgészségiigyi Szolgá|atigazgatőjaazintézmény és az onkormányzatköltségvetésének
módosítását kéri saját bevételi kiesés és oEP támogatási t<jbblet miaÍt. Javasolt a kérelem
e1fogadása.
A Képviselő-testület
- azEgészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi intézményi működési bevételi e|őiráĺyzatát

és a kiadás dologi e|óírźnyzatát 300,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén.

ilr.



- az Egészségügyi Szo|gźĺ|at 50100 cím bevételi működési támogatáséĺtékű bevételi
előkányzatźú és a kiadás dologi e|oirźlnyzatát 38.810,0 e Ft-tal megemeli oEP támogatási
többlete címén.

4.l A Józsefuĺírosi Varosüzemeltetési Szolgálat jutalom keret előirźnyzaÍát a Képviselő-
testület a424|201'2.(XII.06.) szám,űhatáĺozatábaĺintézmény <isszességében hatátońameg. A
kifizętés a|apjźlnaziĺtézményi költségvetési címĺęndęk közötti módosítás indokolt.

A Képviselő-testület
- a Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 bevételi támogatások saját költségvetési
szervek mfüödési feliigyeleti szervi tźlmogatása e|őirányzatźLt 5.694,6 e Ft-tal és ęzzel
egyidejűleg akiadás személyi juttatás előirányzatźnbelulajutalom eIőirźnyzatát4.483'9 eFt-
tal, a munká|tatőtterhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺulási adó e|oírényzatát I.2|0,7 e Ft-tal
csĺjkkenti.

- a Józsefuaĺosi Vaľosĺizemeltetési Szolgálat 80102 bevételi támogatások saját kĺiltségvetési
szervek mfüödési felügyeleti szervi ttlmogatása elóirtnyzatát 787,4 e Ft-tal és ezzel
egyidejrileg a kiađás személyi juttatás eloirźnyzatĺĺn belül a jutalom eIőírźnyzatźÍ.620,0 eFt-
tal, a munká|tatőt teľhęlő jrĺrulékok és szociális hozzájárulási adó előkźnyzattLt 167,4 e Ft-tal
megemeli.

- a Józsefuáľosi Varostizemeltetési Szolgálat 80103 bevételi támogatások saját költségvetési
szeľvek mfüödési feltigyeleti szervi tźlmogatása e|őhźnyzatát 4.145,2 e Ft-tal és ęzze|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatźnbelül a jutalom e|oĺrźnyzatát3.263,9 eFt-
tal, a munkźitatőt terhelő járulékok és szociális hozzájáĺuIási adó eloirźnyzatát 881,3 e Ft-tal
megemeli.

- a Jőzsęfvarosi Varosizemeltetési Szolgálat 80104 bevételi támogatások saját költségvetési
szervek mfüödési felügyeleti szervi támogatása előirźnyzatát 698,5 e Ft-tal és ezzel
egyidejűIeg a kiadás személyi jutüatás előhźnyzatan belül a jutalom eIőirźnyzatát 550,0 e Ft-
tal, a munkźitatőt terhelő jaľulékok és szociális hozzźljźlrulźlsi adó előírźnyzatát 148,5 e Ft-tal
megemeli.

- a Józsefuiáľosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat 80105 bevételi tĺímogatások saját k<iltségvetési
szervek mfütjdési felügyeleti szervi támogatása e|oirźnyzatźLt 63,5e Ft-tal és ezze| egyidejiĺleg
a kiadás személyi juttatás előfuźnyzatrín belül a jutalom e|őírźnyzatát 50,0e Ft-tal, a
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájźlru|ási adó elóirźnyzatźú 13,5 e Ft-tal
megemeli.

5.l A Józsefuaľosi Viáľostizemeltetési Szolgálat vezetője intézményi kĺiltségvetésen beliili
módosítását kéri kcinyvelési helyesbítések során jelentkező kiadási előirźnyzat igény miatt.
Javasolt a módosítási kérelem elfogadása.
A Képviselő-testiilet
- A Józsefuaľosi Vĺíľosüzemeltetési Szolgálat 80101 cím bevételi támogatások saját

költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása e|őirényzatát 1.100,0 e Ft-tal és

ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őfuányzatát l.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e\őirźnyzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti
könwelési helvesbítés címén.



- A Józsefuaľosi Viíľostizemeltetési Szolgálat 80102 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek mfüödési felügyeIeti szervi támogatása előírányzatát 4.600,0 e Ft-tal
megemeli és ęzze| egyidejrÍleg a kiadás személyi juttatás előkźnyzatát 5.000,0 e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájárulási adó elohányzatát 1.600,0 e Ft-tal
megemeli, dologi e|óirźnyzatát2.000,0 e Ft-tal csökkenti könyvelési helyesbítés címén.

- A Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szeľvek működési feliigyeleti szeľvi támogatása eloiźnyzatát 12.400,0 e Ft-tal
és ezzel egyidejűIeg a kiadás személyi juttatás előirźlnyzatát 8.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót
terheIő járulékok és szociális hozzájźrulásí adő e|óirźnyzatát f.400,0 e Ft-tal, dologi
e|oirény zatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti könyvelési helyesbítés címén.

- A Józsefuaľosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat 80104 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előírźnyzatát 3.700,0 e Ft-tal és
ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás eloirányzatát 3.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő jaľulékok és szociális hozzźi1źmlási adó elófuźnyzatát 700,0 e Ft-tal megemeli
kĺlnyvelési helyesbítés címén.

- A Józsefiyárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek műkcidési felügyeleti szervi ttlmogatása e|oirtnyzatát 5.200,0 e Ft-tal és
ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őiráĺyzatát 1.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő jarulékok és szociális hozzájárulásí adó eloirźnyzatát 200,0 e Ft-tal, dologi
e|oirźnyzatát 4.000,0 e Ft-tal megemeli könyvelési helyesbítés címén.

6./ A Józsefuaľosi Váľosiizemeltetési Szolgálat a Dankó u. telephely renđbe tétele
e|őfuźnyzatanak felhasznźiása fę|halmozás helyett dologi kiadásnak fog minősti|ĺi, ezért a
módosítás indokolt.
A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat 11108-02 cím kiadás mfüöđésre é/rađot| péĺweszko4 ezeÍ)' beliil saját
koltségvetési szervek felügyeli szervi támogatás előĺĺźnyzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli, az
egyéb felhalmozási kiadásokon belül a sajtt kĺiltségvetési szervek felügyeleti szervi
tźlmogatás e|őirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti.

- a Józsefuárosi Vaľosiizemeltetési Szo|gáIat 80103 cím bevételi tĺĺmogatások saját
költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi támogatás előirźnyzatát 10.000,0 e Ft-tal
megemeli, a támogatások saját költségvetési szeľvek felhalmozási támogatás e|ofuźnyzatźi
10.000,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ezzeI egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal
megemeli és a felhalmozźsí e|őfuányzatźú.,ugyarĺ ezen cisszeggel cs<ikkenti.

7./ A Józsefuaľosi Vaľosiizemeltetési Szolgźiat kdzfoglalkońatźs címén II.399,9 e Ft-ot
ťtzetett ki, melyből a Munkatigyi Központ 10.828,9 ę Ft-ot megtérített. Az önĺész összege
57|,0 e Ft, melynek fedezete a mfüĺidési céltartalékon biztosított.
A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos tartalékon belül a
kdzfoglalkoztatts bér járulékainak onrész e|őirźnyzatát 57I,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejiileg a kiadás 11108-02 cím műkĺidésre átadott pénzeszkoz á|Iarnh ztaÍtáson belülre,
ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervi tźtmogatźsa e|őírányzatźń, ugyan ezen
ĺisszeggel megemeli.



- a Jőzsefuáľosi Varostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások, saját
költségvetési szervek múködési felügyeleti szeľvi támogatása előirźnyzatát. 57I,0 e Ft-tal, a
miĺködési célú támogatáséľtékú bevételi előkźnyzatźń I0.8f8,9 e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás előírányzatát 8.976,3 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális
hozzttjźtrulási adó e|őirźnyzatát2.423,6 e Ft-tal megemeli közfoglalkońatás címén.

8.l A KözteľĹilet-felügyelet jutalom keret eIőkźnyzatát a Képviselő-testtilet a
42412012.Q{JI.06') száműhatáĺozatábanintézmény összességében hatźrońa meg. A kifizetés
alapjánazintézményi kc;ltségvetési címĺendek közĺjtti módosítás indokolt.
A Képviselő-testiilet
- a Koneľiilet-felügyelet 30101 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek
mfüödési felügyeleti támogatás e|oirányzatát 4.260,8 e Ft-tal csökkenti és ezzęI egyidejiĺleg a
kiadás személyi juttatás jutalom e|óirźnyzatat 3.355,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺĺrulékok
és szociális hozzájaru|asi adó előiľanyzatát 905,8 e Ft-tal csĺikkenti.

- Közteľĺilet-feltigyelet 30103 cím bevételi támogatások, sajźt költségvetési szervek
működési felügyeleti támogatás e|őirttnyzatát 586,7 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás jutalom előirtnyzatát 462,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok
és szociális hozzájáru|ási adó e|oirźnyzatát 124,7 e Ft-tal megemeli.

- KöZterület-felügyelet 30104 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek
mfüödési feltigyeleti támogatás e|őírányzatát 927,I e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejúleg a
kiadás személyi juttatĺĺs jutalom e|őirźnyzatźLt 730,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jrĺrulékok
és szociális hozzájźru|źsi adó előirrĺnyzatźi.197,T e Ft-tal megemeli.

- Közterület-felügyelet 30105 cím bevétęli tiímogatások, saját kĺiltségvetési szervek
működési felügyeleti tĺímogatás e\őirźnyzaÍźú 2.747 ,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyiđejűleg a
kiadás személyi juttatás jutalom e|őirźnyzatát2.163,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jráľulékok

és szociális hozzájarulási adó e|őirźnyzatát 584,0 e Ft-tal megemeli'

9.l A Németh Lász|ó Altalanos Iskola igazgatőja az íntézmény és az Önkoľmźnyzat
költségveté sét az alábbiakkal kéri módo sítani :

a.ĺ Kozfog|a|koztatźsra novembeľ hónapban 462,4 e Ft-ot ťlzęteĹt ki, melyből a Munkaügyi
Központ 419,4 e Ft-ot megtérített. Az onľész összege 43,0 e Ft, melynek feđezetę a
céltaľtalékon bizto sított.
A képviselő-testület
- az onkormáĺyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és áItalrínos tartalékon belül a
közfoglalkońatás bér és járulékainak ĺjnrész előittnyzatźLt 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejiĺleg a kiadás l1108-02 cím működésre átadott péĺueszkoz áI|amháńartáson belülre,
ezen belül saját kĺiltségvetési szervek felügyeleti szervi támogatźsa e|őirányzatát,lgyan ezen
ĺisszeggel megemeli.

- a Németh LászIő Áltatáoos Iskola 7|500 cím bevételi támogatások, saját kĺiltségvetési
szeľvek mtĺködési feltigyeleti támogatások előiranyzatáLt 43,0 e Ft-tal, a működési célú
támogatásértékú bevételi előírányzatát 419,4 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

e|őirźnyzatát 407,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociálishozzájźtrulási adó
eIőirźnyzatát 55,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatźs címén.



b.l Az iskolagyiimölcs pĺogramból az alsós tanulók már kimaľadtak, ezért 2f,2 e Ft kiesés
j elentkezett, amellyel a koltségvetés módosítása indokolt.

- a Németh LászLő Általanos Iskola 7I5OO cím bevételi működési célú támogatásértékú
bevételi eloirźnyzatźúés akiadás ellátottak pénzbelijuttatása e|óirźnyzatźńzZ,z e Ft-tal töľli.

10./ A Molnaľ Feľenc Magyaľ - Angol Két Tanítási Nyelvű Általanos Iskola ígazgatőja az
iskolagyÍimölcs programban való részvéte| miatt 583,8 e Fttal kéri módosítani aziĺltézmény
költségvetését.
A Képviselő-testiilet
- a Molnaľ Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvíí Altalános Iskola 71500-05 cím
bevételi mfüödési célú támogatásértékű bevételi e|őirányzatźú. és a kiadás ellátottak pénzbeli
juttatása e|oirtnyzatát 583,8 e Ft-tal megemeli.

11..l A Deĺák _ oiak Általános Iskola ígazgatőja az intézmény költségvetését az atábbiald<al
kéri módosítani.

a.| KozfogLaIkońatás címén 924,| e Ft-ot fizetett ki, melyből a Munkaiigyi Központ 8]7,9 e

Ft-ot megtérített. Az önĺész 46,2 e Ft, melynek fedezete a működési céltaľtalékon biztosított.

A Képviselő-testtilęt
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺidési cél és általános taľtalékon beltil a
közfoglalkońatás bér és jĺáľulékainak <jnĺész előirźnyzatát 46,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszkoz áLIarnháztartáson belülre,
ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervi télmogatása eIőirányzatát 46,2 e Ft-tal
megemeli.

- a Deák - Diák Általanos Iskola 7I50O-02 cím bevételi tźmogatások saját koltségvetési
szervęk műkĺldési felügyeleti szervi tźlmogatźsa e|őirźnyzatźń 46,2 e Ft-tal, a miĺködési célú
támogatásértékű bevételi elókźnyzatát 877,9 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás
e|őkányzatát 814,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
e|óirźnyzatát 109,9 e Ft-tal megemeli.

b.l Az intézmény intézményi múk<jdési bevételi tcjbblete 22,2 e Ft, az iskolagyiimĺilcs
programban valő Észvételre 1 19 ,6 e Ft telj esült, amit az íntézmény felhasznált.

A Képviselő-testület
- a Deák _ Diák Általanos Iskola 7I5OO-O2 cím bevételi műkÓdési célú támogatáséľtékű
bevételi e|oirźnyzatát 1|9,6 e Ft-tal, az ĺntézményi műkĺidési bevételi elofuźnyzatát22,2 eFt-
tal és a kiadás dologi eLőirźnyzatát 22,2 e Ft-tal, az e|Itĺottakjuttatása e|őirźnyzatźft 1|9,6 e

Ft-tal megemeli bevételi többlet, iskolagyĹimölcs progľam és annak felhasznáIźlsa címén.

c.ĺ Az intézmény a TEMPUS Kozalapíwźny COMENIUS1 pźiyázati támogatás
eIoirźnyzatain belüli módosítást kér a felhasznáLás számviteli szabá|yaí miatt.

A Képviselo-testület
- Deák - Diák Altalános Iskola 71500-02 cím kiadás dologi eloírźnyzatán belül kĺilfrldi
kiküldetés e|őírtnyzatát 493,5 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás napidíj előirźnyzatát 407,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jaľulékok és szociális
hozzájtrultlsi adó előirányzatát86,5 e Ft-tal megemeli.



12.l A Losonci Téri Akalanos Iskola igazgatőja az intézmény kclltségvetését az aIábbiaLkal
kéri módosítani.

a./ Kozfoglalkoztatás címén 267,4 e Ft-ot ťĺzeteÍt ki, melyből a Munkaügyi Kozpont 254,0 e

Ft-ot megtéńtett. Az önĺész 13,4 e Ft, melynek fedezete a mfüödési céltaĺalékon biztosított.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül a
közfoglalkońatás bér és jarulékainak oĺltész eLóirźnyzatźLt 13,4 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím mfüödésre átadott péĺueszkoz áIlamháZtaÍtáson belülre,
ezen belül saját költségvetési szęľvek felügyeleti szervi tánogatźsa előirányzatát |3'4 e Ft-tal
megemeli.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek működési feliigyeleti szervi támogatása előirźnyzatát I3,4 e Ft-tal, a mfüĺjdési célú
tĺímogatáséľtékrĺ bevételi eLőiľtnyzatát 254,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

előirtnyzatźft 235,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási ađó
eIőfu źny zatźú 3 |,8e Ft-tal megemeli.

b./ Iskolagyiimölcs progĺamban va|ő részvétel miatt 313,6 e Ft-tal indokolt a költségvetést
módosítani.
A Képviselő-testiilet
- a Losonci Téri Altalános Iskola 71500-03 cím bevételi mfüodési célú támogatáséľtékű
bevételi eloirźnyzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása eloirźnyzatát 313,6 e Ft-tal
megemeli.

c./ A TÁMOP 3.1.7-1|11-2IOI1-0054 EU-s pályázatípélueszkozboI december 31-ig 4.500,0
e Ft nem teljesült, ezért abevételi kieséssel az e|őirźnyzat tĺirlése indokolt.
A Képviselő-testiilet
- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi mfüödési célú támogatásénélaĺ
bevételi e|őitźnyzattLt 4.500,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás eloirźnyzatát 1.180,7 e Ft-
tal, a munkáItatőt terhelő jaľulékok és szociális hozzájźru|ási adó előirtnyzatát 318'8 e Ft-tal,
a dologi kiadások eloĺrtnyzatát 3.000,5 e Ft-tal törli.

13.lA Vajda Péter Ének _ Zenęi Altalanos és Sportiskola ígazgatőja az intézméĺyí
kci ltsé gveté st az alábbiakkal kéri mó do sítani.

a.lKozfog|a|koztatés címén 555,7 e Ft-ot ťlzetetíki, melyből a Munkaügyi Ktizpont 508,1 e

Ft-ot megtérített. Az oĺtľész 47,6 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általános tartalékon belül a

kĺizfoglalkoztatás béľ és járulékainak önĺész e|őirźnyzatát 47,6 e Ft-tal csökkenti és ezze|

egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím miĺködésre átadott pénzeszkoz á|lamházlaÍtáson belülre,
ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervi tźlmogatása elofuźnyzatát 47,6 e Ft-tal
megemeli.

- a Vajda Péter Ének _Zenei Áltulanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások
saját költségvetési szervek működési feliigyeleti szervi tźĺmogatźsa előfuźnyzattlt 47,6 e Ft-tal,



a működési célú támogatásértékri bevételi előiľányzatźú 508,I e Ft-tal és a kiadás személyi
juttatás előirányzatát 489,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájfuuJźsi
adó előiranyzatát 66, 1 e Ft-tal megemeli.

b.l A TÁMOP 3.I.7-II1I2OI1-005 szźrn,ű EU-s pályázati forrásbót 3.083,8 e Ft bevétel nem
teljesült, valamint a teljesült páIyázati fonásból dologira e|őfutnyzata terhére 973,0 e Ft
értékben nagyértékű eszközöket vásáľolt azintézmény. A módosítás kéľése indokolt.
A Képviselő-testiilet
- aYajda Péter Enek - Zenei Altalános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési célú

támogatáséľtékú előiranyzatát és a kiadás dologi előirźnyzatát 3.083,8 e Ft-tal törli.

- aVajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadás dologi
előktnyzatát973,0 e Ft-tal csokkenti és ęzzel egyidejűleg a fęlhalmozási előiranyzatát973,0
e Ft-tal megemeli.

c./ Iskolagyĺimölcs programban való részvétel miatt 635,9 e Ft-tal indokolt az íĺtézményi
költségvetés módosítása.
A Képviselő-testtilet
- a Vajda Péteľ Enek - Zeĺei Altalános és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi műkĺjdési célú
támogatáséľtékű előiľányzatát és a kiadás ellátottak pénzbe|ijuttatása előírźnyzatát 635,9 eFt-
tal megemeli.

|4.l A Józsefuaľosi Pedagógiai SzakszolgáIat és Szakmai Szolgáltató Intézmény gépek
karbarÍar:tása miatt írtézménvi költsésvetésen belüli módosítást kéľ. Javasolt a módosítás
e1fogadása.
A Képviselő-testĹilet
- a Józsefuarosi Pedagógiai Szakszolgá|at és Szakmai Szolgáltató Intézméĺy 71500-08 cím
kiadás személyi juttatás e|oírźnyzatán belül az aIapíIletmény előiranyzatźń 100,0 e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźlrulási adó e|őirźnyzatát 27,0 e Fttal
csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás đologi karbarúartźls előirźnyzattú 127,0 e Ft-tal
megemeli.

15.l Az onkoľmanyzat címrenĄein beltil az a|ábbimódosítások indokoltak.
A Képviselő-testtilet
- az onkormtnyzat kiadás I1I02 cím dologi e\oírtnyzatan belül arcprezentáció és in|eti
ajtndék elóirźnyzatźú 181,3 e Ft-tal csclkkenti és ezzel egyidejrĺleg a kiadás dologi
előir ěny zatán beliil az SZI A b efi zeté s elofu źny zatát 1 8 1,3 e Ft-tal m e gemeli.

- onkoľmĺányzat kiađás 11102 cím dologi e|olĺányzatan belül a reprezentáció és ilz|eti
ajandék eloirányzatźLtz,7 e Ft-tal, az egyéb kiadás eloirćnyzatát96,6 e Ft-tal, tfa e|oirtnyzatát
|25,0 e Ft-tal, egyéb üzemeltetési kiadás előitźtnyzatát 80,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejrĺleg a kiadás munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájaru|ási ađó eLőírányzatát
304,3 e Ft-tal megemeli.

- az onkormányzat 1|502 cím bevételí intézményi működési bevétel és kiadás dologi
elóirtnyzatát40.625,0 e Ft-tal megemeli a Georosco szęrzódésben meghatározoÍÍak címén.

- az onkorményzat tI703 cím bevételi mfücjdési célú támogatásértékú bevételi előiľányzatát
és a kiadás dologi eloirányzatát 16.000,0 e Ft{al tĺjrli bevételi kiesés címén.
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16.l ovođánatási támogatás címén 1.i50,0 e Ft került kifizetésre, mely a központi
költségvetésből megtéľült.
A Képviselő-testület
- az onkormáĺyzat |1304 cím támogatások központi koltségvetésből előiraĺryzatát és a
kiadás múk<jdésľe átadott pénzeszkoz á||affiháztaÍtáson kívülÍe) ezen belül a lakosságnak
juttatott támogatások szociális rászorultság jellegu ellátások eloirźnyzatźLt |.150'0 e Ft-tal
megemeli őv odáztatźlsi támogatás címén.

t7.l A Polgármesteľi Hivatal kĺiltségvetését az alábbiak miatt indokolt módosítani.
A képviselő-testület
- a Polgármesteri Hivatal 12102 cím bevételi mfücjdési célú támogatáséľtékű bevételi
eLőirźnyzatát és a kiadás dologi előirźnyzatát 1.338,0 e Ft-tal tĺjrli bevételi kiesés címén.

Az ônkormányzat kahségvetésének módosítása ą 19/2009.(T 06.) onkormónyzati rendelet ]'
mellékletének ]6. pontja alapján a minősített szavazattÓbbséget igénylő kźrdés. A lcĺ;ltség:letés
módosítósa a képviseĺő-testület át nem ruházható hatáskorébe tartozik. Figlelemmel az on'
10.s (]) bekezdése d) pontjában foglaltalcra, az aldbbi rendelet-tervezetet és határozati
j av as l ato t terj e s ztem elfu gadásr a a Képvis e l ő -te stül et el é.

A fentiek a|apjtn az a|ábbí tervezetet terjesztem be elfogadásra a Tisaelt Képviselő-testiilet
elé.

Budapest, z}I3.januaĺ 1 5.

po1gáľmester

Tĺ!ľvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegĺző
nevében és megbízásábĺól:

4.ůftb€tCatjegyzo 7
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Budapest Főváros YIII. keľiilet
Józsefu árosi Onkoľm ányzat

Képviselő. testületének . . .../2013.(. . .)

önkormányzati rendelete a 2012. évi
költs é gvetésľől szrilĺi 7 l 20 12.(Il.fl.)

iinkoľmányzati rendelet
módosításáról

.s (1) A képviselő-testület 2012. évi

a) a koltségvetési pénzforgalmi
bęvételi foösszegét 17.340.838,9 e Ft-
rőI,I7.470'7f9,3 e Ft-ra azaz
Tizenhétmilliáľd _ Négyszáztízmi|Iiő _

Hétszźzhuszonkilencezer
Háĺ omszźzszáz fonntra módosítj a,

b) a költségvetési kiadási füĺisszegét

2I.327.312'9 e Ft-ról, 21.397.203,3 Ft-
ra azaz Huszonegymilliaľd
Hátomszźzki1encvenhétmillió
KétszźvhźromezeÍ Hźromsztz
foľintľa módosítja,

c) a finanszírozási célú pénnĺgyí
múveletek

(hitel, kötvény) bevételi összegét
742.080,0 e Ft-ban, azaz
Hétszźzne gyvenkettőmilli ó _

Nyolcvanezer forintban źilapítj a me g,

d) a ťĺnanszitozás,(l, pénzngyi
műveletek

(hitel, váltó törles ńés) kiađási összegét

631.835,0 e Ft-ban, azaz
Hatszźnharmincegy

millió Nyolcszazharmincötezer
forintban

ttllapitjameg,

e) a költségvetés tárgyévi híánytń

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefváľosi
Onkormányzat Képviselő- testiiletének

. . ... 120|2.(. . . ) tinkorm ány zati ľen delete a 2012.
évi ktiltségvetésľől szó'lő 7 ĺ2012.(II.2Í.)
iinkoľmánvzati rendelet mĺódosításáról

.$ (1) A képviselő-testület 2012. évi
<iltségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi
főösszegét 17.050.843,4 e Ft.ról, 17.340.838,9 e

F t-ra, azaz T izenhétmilliárd _ Háromsz áZmi||iő _

Nyolcszázharmincnyol cezeÍ - Ki|encszáz forintľa
módosítja,

b) a költségvetési kiadási foösszegét

2I.037.3I7,4 e Ft-ról 2I.327.3|2,9 e Ft-ra, azaz
Huszone gymilliáÍd _ Hĺáľomsz tuhuszonhétmillió

- Hĺíľomsz áztízenketto ezer - Kilenc s z áz fońntr a
módosítja'

c) a fĺnanszírozásí célú pénzügyi műveletek

(hitel, kĺitvény) bevételi összegét 742.080,0 e Ft-
b an, azaz Hétszźnne gyvenkettőmill i ó -
Nyo lcvanezer forintban áI|apíÍj a me g,

d) a fi nansz itozásil, pénzngyí műveletek

(hitel, váltó törles ztés) kladási összegét

63 1 . 83 5,0 e Ft-ban, azaz Hatszźzhnmincegy

millió _ NyolcszĺŁharmíncotezer forintban

áIlapítjameg,

e) a költségvetés tátgyévihíarryát 4.618.309,0 e

Ft-ban azaz N égymilliáÍd

Hatszáilizennyo l cmi 1 li ó
Hźnomszázkilencezeľforintbanźilapitjameg,

Đ a ťĺnanszirozási célú péĺlzugyi műveletek
tĺjbbletét tI0.245,0 e Ft-ban, azaz Száńízmi|Iiő

forintban íti

t2



ffieB'

g) a hiány belső finanszirozásźft.3.876.229,0 e Ft-
ban' azaz Haľommilliaĺd
Nyo1cszazhetvenhatmillió-
kétszázhuszonkilencezerforintbanáIlapítjameg,

h) a hiány ktilső ťlnanszírozásźú.742.080,0 e Ft-
ban, azaz Hétszźunegyvenkettőmillió
Nyolcvane zęÍęzęr forintban állapítj a meg.

A hirĺny külső ťlĺarszírozás összege a 20| 1. évi
hitelszerzodésből le nem hívott összeg.

.$ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e

rendelet 1-14. melléklete lép.

4.618.309,0 e Ft-ban azaz NégymilliáÍd

Hatsztlztizennyo l cmi l l i ó
Háromszźvkilencezer foľintban
źi|apítjameg,

Đ a finanszírozási célú pénziigyi
múveletek többletét 1|0.245.0 e Ft-
ban, azaz SzazÍízmll|iő

KeÍtoszźnnegyvencltezeľ forintban
źilapítjameg,

g) a hiany belső ťĺnanszítozásái
3.876.229,0 e Ft-ban, azaz
Haľommilliaľd
Nyolcszazhetvenhatmillió-
kétszĺĺzhuszoĺ'lkjlencezet forintban
allapítja meg,

h) a hiany külső ťlnanszírozáséft
742.080,0 e Ft-ban, azaz
Hétszźunegyvenkettőmil1i ó
Nyolcvanezerezer forintban áIlapítja
meg.

A hiany ktilső finanszítozás összege a
2011. évi hiteLszerzodésből le nem
hívott ĺisszeg.

.$ A Rende|et I-I4. melléklete helyébe
rendelet I-|4. melléklete lép. A

etben foglaltakat a 2012. évi
i beszámolóban alkalmazni

ll.

I3



Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő _
testületének

.....l20I3. (. ..) iinkormányzati rendelete

a2012. évi kiiltségvetésről szőIrő 7l20|2.(l|.2l.) iinkormányzati rendelet mĺídosításáről

Budapest Fővĺĺľos VIII. keĺület Józsefuárosi onkormáĺyzat Képviselő-testÍilete az

tl\Iafi:há^artásľól szóló 2O1|. évi CXCV. törvény 23. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

a\apjtn, az AIaptöwéĺy 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatáĺozott feladatkörében

elj źxv a kovetkezőket rendeli el :

l.s A 2012. évi költségvetésről sző|ő 7l20I2. (II.21.) önkormányzati rendelet (a

továbbiakban: RendeleĐ 3.$ (1) bekezdése helyébe a kcjvetkező rendelkezés lép:

,,(1) A képviselő-testĺilet 2012. évi költségvetésének

a) a kĺlltségvetési pénzforga\mi bevételi főosszegét 17.340.838,9 e Ft-ról,
17.4|o.7f9,3 Ft-ra azaz TizenhétmilliáÍd Négyszáĺízmillió
Hétsztvhuszonkilęncezer-}Jtxomszázf otintramódosítja,

b) a koltségvetési kiadási főösszegét2I.327.3|2,9 e Ft-ról ,21. 397.203,3 e Ft-ra azaz

Huszonegymilliárd Héromszázkilencvenhétmillió Kétszázflá;romezeÍ
}Jáĺ omszźz forintra mó do sítj a,

c) a ťĺnaĺszitoztĺsi céIű pénzngyi műveletek (hitel, köwény) bevételi összegét

742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszźznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezeľ forintban
á||apítjameg,

d) a finanszírozásil, pérľ;ngyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét

631.835 e Ft-ban, azaz Hatszźnharrnincegymillió Nyolcszĺĺzharmincötezer
forintban állapítj a meg,

e) a költségvetés taľgyévi hiźnyát 4.618.309,0 e Ft-ban, azaz Négymilliáľd -
Hatszáztizennyolcmillió-Haromszźykilencezerf oríntbanźilapítjameg,

f)a finanszírozási cé|t pérungyi műveletek tobbletét II0.245,0 e Ft-ban, azaz

SzańízmĺIlió-Kettőszáznegyveĺotęzerforintbaná|Iapitjameg,

g) a hiźny belső ťĺnanszírozását 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Haĺommilliaĺd
NyolcszázhetvenhatmiIliő - kétszázhuszonkilencezer foľintban źiIapitjameg,

h) a hiĺĺny kiilső ťĺnanszítozását742.080'0 e Ft-ban , azazHétszźunegyvenkettőmillió -

nyolcvanezer forintban á||apítja meg. A hiĺány kiilső ťtnanszírozás ĺlsszege a20II.
évi hitelszerzőđésből le nem hívott {isszeg.''

2.s A Renđelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet I-14. melléklete lép.

3.$ Ez a rendelet 2013. janufu 25. napjźn lép hatályba., azonban a 2012. évi ktiltségvetési

beszámolóbanazerendeletbenfoglaltakatalka|mazĺĺkel|,.

Budapest, 2013.januaĺ

Riman Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
po1gármesteľ
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INDoKoLÁS

Általános indoklás

A Budapest Főváľos VIII. Kerületi Józsefuárosi ÖnkormtnyzaL 2012. évi költségvetésľől
szóló rendeletének módosítása az á|Lan:háztartásrőI sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 34. $-
ában kapott felhatalmazás aIapján a képviselő-testtileti, bizottságí, túruhźzott hatáskörben
hozott döntések, valamint aZ állami támogatások, gazdasźryi események miatt vá|t

sziikségessé.

Részletes indokolás

1.$ A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket,
valamint azok belső tarta|mźń hattr ozza me g'

2.$ Az 1. $-ban jóvĺáhagyott módosításokkal a rendelet mellékleteinek módosított
e|őirźnyzataittartalmazza,

3. $ A renđe\et hattůyát hatáĺozza meg, valamint az, hogy a 201f. évi költségvetési
beszámolónál a rendeletben foglalt módosított e|őitźnyzatoknak szerepelnie kell.
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Címrend l. számú melléklet

Józsefvárosi onkormányzat címrendie 2012. év

Cím és

alcím Megnevezés

rYręg|CE'yzęÜ

PoIgáľmesteľi HivataI
szerv ezeti egységeihez

kapcsolódás'
nvi|vántaľtás

11101 Tisztségviselők és bizottságok sai ĺĺt keretei Polgármesteri Kabinet

rtt02 Nemzetkĺizi Kapcsolatok
Polgáľmesteri Kabinet,

Jervzői Kabinet

11103

PR tevékenységek és Józsefraĺosi Ujság
szerkesztése

Polgármesteri és Jegyzől
Kabinet, Kulturális Iľoda

11104

Helyi rendelet a|apjźn kitĺintetésekhez jutalom,

rendezvény ek, konis*viselői, pedagógus, szociális
munka, Semmelweis napi ľendezvények,

közmeghallgatás, becstiletkereszt, munkźlltatői
kölcsön.stb.

Polgáľmesteri és I egyzői
Kabinet' Kultuľális Iroda

1110s
Tags ági đíj ak, al ap ítványok, civil szerv ezetek,

spoľtegyesületek, egyhźEak támogatasa

Polgármesteri
Kabinet,Jeg,lz ői Kabinet,

Kulturális lroda

11106 rľeS
r1107 Taľtalékok Pénzi'iryi LJgyosztźiy

11107-01 Műkodési cél és általĺĺnos tarta|ék Pénziiryi Ügyosztály

rrt07-02 Felhalmozási céltartalék PénziigyiIJgyosnźiy

1 1 107-03

Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keľet,

céltaľtalék
Pénzügyi Üryosztály

11108

Egyéb feladatok ( helyi adók, támogatások,
pénzmarađvány, stb.)

Pénzugyi lJgyosztá|y

11108-01 Helvi és központi adók PénziigyiIJgyosztźiy

1 I 108-02 Támosatások Pénziigyi Üryosztály

1 I 108-03 E gyéb fel adado k, p énzmar adv ány Pénz]igyi ÜryosztáIy

TI2OT oktatáshoz kapcsolódó feladatok

Humánszolgáltatási
ĺJgyosná]ry

Intézľrrényfelüryeleti
Irorláia

11202 Ktizművelődési feladatok Kultuľális Iľoda

IT2O3 Ifiúsási és spoľt feladatok Kulturális Irodą

r1204 Pedasósiai szakmai szolgźIltatás feladatok

Humánszolgáltatási
IJgyosztá|y

Intézrnényfelĺigyeleti
Irodáia

r1205 rľes
::::::r:i:;:;;:iti;:;::s ffifu c'.ŕliľifelqďoié:Iliótltś. .:. " ;. '.;.i:' '. iĹffi .""'. .:. 1;.l''1...;'..' ....''1



Címľend 1. számú mellék|et

Jĺízsefuárosi Onkormánvzat címľendie f0t2. év

Cím és

alcím Megnevezés

rvregJeB'yzęs

Po|gáľmesteri Hivatal
szeľvezeti egységeihez

kapcsoIódás'
nyilvántartás

1 1301

Szociális feladatok kivásárlása, szociális
szo|gáItatás o k, pl. S zi gony Alap ítvány,'' LÉLEK

Program"

P olgórmesteri és Jegłző i
Kąbinet,

Humánszolgdltatási
ÜsvosztáIv

11302 Közfoslalkońatás

Jegyzői Kabinet,
Humánszolgáltatási

ITgvosĺálv

1 1303 Szociális rászorultsági szociális segéIyek

Humánszolgáltatási
IJgyosztáIy

Családtámopatási Irodáia

11304 Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek

Humánszolgáltatási
IJgyosztźiy

Családtámoeatási lrodáia

...... 
: 

'. ę##ffi. :.: Va'syui keż,blé . 
r..'. :.:či":" ii.:: .i

. : . ::i.l*:;ila!lr ll' l

1 1401 uľeS

11402
Kĺiľnyezetvédelmi feladatok ( paľlagfrĺírtás,

kisállattetem elszállítás)
Gazdálkodási Ügyoszály

11403 Końisztasási feladatok Gazdálkodási Ügyosztály

II4O4 Ktjzteľületi feladatok Gazdálkodási Ügyosztály

1 1405 Kozv1|tĘitás, kaľácsonyi díszkivilágítás Gazdálkodási Ügyosztály

11406 Utkár miatti káĺérítés Jegyzői Kabinęt

11401 Teleki ténpiac Gazdálkodási Üryosztály

11501

Ifiú hazasok lakásvásrlási támogatása, helyi
támosatás

Gazdálkodási Üryosztály

r1502
Y agy ongazdálkodás, elidegenítés,

vagyonnyivźntartás,
Gazdálkodási Üryosĺály

1 1601

Józ sefu aľo si Ki sfalu Kft . által v é gzeÍt iĺtézményi
karb arúartźtsok, felúj ítások, beľuhazások, út és

közterületek felúi ítása, beruházása

Kisfalu Kft és a

Gazđálkodási Ügyoszály

11602

Józsefuaľosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai
helyiségbérbeadás, értékesítések, társashtz

tulajdonosi képvislet, |akźsgazdálkodás, önkényes
lakásfoglalók

kikĺjltöztet ése,|akőházmfü ĺj dtetés,lakásfelúj ítás' stb

Kisfalu Kft és a

Gazdálkodási IJ gy osńáJry

1 1603

Corvin Sétany Projekt REV 8RT bonyolításában (

hitel, kölcsoncjk,váltók törlesztése és kamatai
nélktil)

Városfejlesztési és

Főépítészi Iroda



Címľend 1. számű melléklet

Józsefuáľosi Onkormányzat címľendie 20t2. év

Cím és

alcím
Megnevezés

rYreglegyzes
Polgármesteľi Hivatal
szerv ezeti e gysé geih ez

kapcsolódás'
nyiIvántaľtás

I 1604

Magdolna nagyed prof ekt REVSRt.
bonvolításábaĺr

Varosfeilesztési és

Főépítészi Iroda

1 160s Rehabilitációk, fej lesztési proj ektek
Váľosfejlesztési és

Főépítészi Iľoda

7'04:,,,1

I,I7OI

hitel felvétel' felvett hitelek, k<jlcsönok törlesztése,
váltók és kamatai' kezességvállasok

Pénziiryi ĺJgyosná|y

11702 Polgári Védelmi feladatok Polgári Védelem

rr703 F őépítész feladataihoz kapcsolóđó tervek készítése
Főépítész

r1104

Egészségtigyifeladatoke||átása,f ogászatiellátás
kivásarlása,pivatizźĺItorvosokáwźi|a|tkdltségei,

gyermekoľvosi ügyelet ďijźzasa, stb.

Humánszolgáltatási
IJgyosztźiy

Intéznényfelüryeleti
Trodáia

r1705

Társashźzakvissza és vissza nem térítendő
felúj ítáS i támo gatás ai, gźnv ez.felúj ításho z kö lc s ĺjn

nyúitás, panelprogram
Gazdálko dás i |J gy o szttiy

11706-01

onkormĺányzati tulaj donhoz kapcsolódó feladatok (

v ag onbizto sítás, szemtink fénye, hő szo l gáltatás)
Polgáľmesteri Kabinęt

rr706-02

onkoľmány zati feIadatokho z kapc s o 1ó dó
kártérítések, ügyvédi díjak, peres ügyek,

k<inywizs g á|at, v alamint el őző ekben nem szeľepl ő
feladatok

Polsármesteri Kabinet

I 1801

Józsefuaľos Gyeľmekek Üdtiltetesééľt Közhasznú
Nonprofit Kft.

Gazdálkodás i IJ gy osztźiy,
Humánszolgáltatási

Ügyosztály
Intéznényfelügyeleti

Iľodáia

I 1802

Baľka Józsefuaľosi Színház és Kulturális NonpľoÍiĺ
Kft.

Gazdálkodási Ügyosztály,
Kulturális Iľodája

11803 ures

1 1804

Józsefuiíľosi Kulturális és Spoľt Kiemelten
Ko zhasznű Nonpro f it Kft .

Gazdálko dás i IJ gy o sztá|y,

Kulturális Iroda

11805

Józsefu aľosi Kcjzossé gi Hazak Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft .

Gazdálko dás i |J gy o sztáIy,

Kultuľális Iroda



Címrend 1. számú melléklet

Jĺózsefuárosi onkormányzat címľendie 20|2. év

Cím és

alcím Megnevezés

1YregJcByzęs

Polgáľmesteri Hivata|
szervezeti egységeihez

kapcso|ódás'
nyilvántaľtás

KOLTSEGVETESI SZERVEK

i,',i,a,iĺ.; ',1.,;, ;',:,';t:;-,J ? $! ZP
;: 4,i ..-1,1, :i , :j'

:arhlrt;:l
i''i)ii)łisj:
;irEiiii::i
:.r:r.,.,,t.-,ffis'.iiĹ.0aii.ł

I2TOI ures

I2T02 Epítésigazeatási feladatok
Hatósági Ugyosztály
A .....EDltesusvl lľooala

r2103
Igazgatási, ható s ági tevékenys é gek,

áI|ategészsé gü gyi fel adatok
Hatósági Ügyosztály

12104 ures

12705 Gyermekvédelmi feladatok segélyek nélkül

Humánszolgáltatási
Ügyosaály

Gvermękvédelmi Irodái a

r2106 Gvámhivatali feIadatok Gyámhivatal

I2T07
okmrányiroda és Ügyfelszolgálati Ügyosztály

tevékenységei
:\šši9i';ií'ä}$$]

1220r-0r Hivatal működtetése
Szervezési és Üzemeltetési

Üsvosztálv
1220r-02 Hivatal informatikai feladatai Jegyzói Kabinęt

12201-03

Hivatal munkáját segítő szakéÍtői, ügyvédi
díj ak,IS o, v agy oĺértékelés, belső ellen orzés,
foglalkozásegészségügyi feladatok, és egyéb

ęlőzőekben nem Szereplő feladatok

Jegyzői Kabinet

12201-04 Nemzetisési onkormanv zatok mfüödtetése

Jegyzói Kabinet'
Szęrvęzési és Üzęmęltetési

Üsvosaálv

r2202
Hivatal a|kalmazottainak b ére i j uttatásai,

továbbképzése,vezetókľeprezentációja,stb.
Jegyzői Kabinet

r2301
Képviselők,tisztségviselők,kiilső bizottsági tagok

dij azásaí, kd lts é gtéríté s e i
Jegyzoi Kabinet és

Polgĺfu:mesteri Kabinet

12302 tires

30100 K ä zt e r ä l e t-fe I ü gy e I e t
ijndlkjan míikijdő és

sazddlkodó intézménv

30101 Kĺjzteľiilet-feltigyeleti felaladatok
30102 Térfi gyelő-kamęredszer működtetése
30103 Kerékbilincselési feladatok
30r04 KerĹiletőrsési feladatok
3010s Parkolási feladatok

W!-a"aoa '',



Címľend 1. számú melléklet

Jĺizsefvárosi Onkorm ánvzat címrendi e 2012. év

Cím és

alcím
Megnevezés

Ivrc&|eE'yz€s

Polgármesteri HivataI
szerv ezeti egységeihez

kapcsolódás'
nyi|vántaľtás

40100
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti

Käzpont
önállóan működő és

gazdá|kodó intézmény

40100-01 oszirőnsa Gondozó Szolgálat
łinál|óan mĺĺködő

intézménv

40100-02 Egyesített Biilcsődék
önállóan műkiĺdő

intézménv

|í5a i',, fiiił:l. ..:li,. '. ; .n3ésusě!u'gi: I.hiiléffinyĄp. 
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50100 Egészségügyi SzolgáIat
tinál|óan műktidő és

eazdálkodó intézmény

,:1 ii$łłi;..' 
.''.....]. 

.' '';ł1i

60100 Tátika Napkiiziotthonos ovoda
önállóan műktidő és

eazdálkodó intézmény

60100-01 Gyeľek-Viľág Napktiziotthonos ovoda
önáI|óan működő

intézménv

60100-02 Kincskereső Napkiiziotthonos óvoda
öná||óan mĺĺködő

intézménv

60100-03 Napľaforgĺó Napkiiziotthonos óvoda
iinálIóan míikiidő

intézménv

60100-04 ures

60100-05 Várunk Rád Napkłiziotthonos Ovoda
łiná||óan mĺĺktidő

intézménv

60100-06 Napsugáľ Napköziotthonos Ovoda
iinál|óan műkiidő

intézménv

60100-07 Százszor szép Napkiiziotthonos óvod a
öná||óan működő

intézménv

60100-08 Sziváruánv Napkiiziotthonos óvoda
łinálIóan mÍÍktidő

intézménv

60100-09 Hétszínvirág Napktiziotthonos Ovoda
önáIlóan működő

intézmény

60100-10 Koszorú Napkłiziotthonos ovoda
łinál|óan mĺĺködő

intézménv

60100-11 Mesepalota Napkiiziotthonos óvoda
łinál|rían mĺikiidő

intézménv

60100-12 Pitypang Napktiziotthonos óvoda
łinál|óan mĺĺkiidő

intézménv

60100-13 Katĺca ovoda.Biilcsőde
öná||óan műkiidő

intézménv
tl:I;fl, ž,i/;;t,

ýi'Iudi
''ffiffi,!ĺľr=:iłiiiĺi ł

71s00 Nómeth Lász|ő Altalános Iskola
önállóan működő és

sazdá|kodó intézménv

71500-01
Lakatos Menyhért Altalános Míĺvelődési

Kłizpont
öná||óan műkiidő

intézmény

71500-02 Deák-Diák Altalános Iskola
önáI|óan míĺkiidő

intézménv



Címľend 1. számú melléklet

Józsefvárosi Onkormánvzat címrendie 2012. év

Cím és

alcím
Megnevezés

rYrEBlEByzEs

Polgármesteri HivataI
sze rv ezeti e gys é gei h ez

kapcsolódás'
nyilvántaľtás

71500-03 Losonci téľi Altalános Iskola
tinállóan működő

intézménv

71500-04 P ráter Általános Iskola

önállóan mĺĺködő
intézmény 2012július
31.napiátó| messzĺint

71500-05
Molnáľ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási

Nyelvű Általános Iskola
łinállóan működő

intézmény

71s00-06
Vajda Péteľ Enek.zenei Altalános és

Sportiskola
iináIlóan mĺĺködő

intézmény

71500-07
Józsefvárosi Egységes Gyó gypedapgó giai
Módszertanĺ Kiizpont és Általános Iskola

öná|Ióan műkiidő
intézmény

71500-08
J őzs efv ár os i E gys é ges P ed a gó gia i Szakszo |gál'at

és Szakmai Szolgáltatĺí Intézmény

önál|óan műkiidő
intézményl Nevelési

Tanácsadó új elnevezése
20|2. ianuár 1-tő|

71500-09 Józsefuárosi Zeneiskola
öná|lóan működő

intézménv
'' 

. 'ł'"..'' :.'.'. i'i1'; ''.:1

72100 Jĺizsefvárosi IntézménYmíĺktidtető Ktĺzpont
öná||óan működő és

gazdáIkodó intézmény

:: |, " : : :.j:'?/,:ji. IL:ffi :ęi*]

80100 Városüzemetetési Szoleálat
önállóan mĺÍktidő és

sazdá|kodó intézménv

80101 Igazgatősź,g
80102 Jófiuk biaonsási Szoleálat

80103
Településtiemeltetés/SzakmaíKozpontlSzakmai

ľelephely
koztisztaság, út-paľk

kaľbantaľtás
80104 LELEY\ÍI AZ, LELEK PRo GRAM
80105 Teleki Téri Piac


