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Képviselő-testület e számár a

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺámrester

A képviselő-testĹileti iilés időpontj a: 2013. december 18. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a 20ĺ3. évi költségvetéséről szőIő 9/2013. (II,22.) önkormányzati rendelet
módosításara.

A napirendet gyazart ülésen kell taľgyalni, a renđelet elfogadásahoz egyszeríslglngyitett
szav azattobb s é g szĺiks ége s.
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véIeméĺyezi tr
Hatźtr ozati j av as|at a bizottság szźmÉra:

A Városgazdálkodási és Pénzüg]i Bizottság javasolja a Képviseló'-testĺiletnek az előterjesĺés
megíźLt9ya|źLsát és a rendelet tewezet elfoeadását.

Tisztelt Képvĺselő-testület!

A 2013. évi költségvetéséről sző|ő 912013. (II.22.) ĺinkormiínyzati rendeletet az alábbi
képviselő-testtĺleti döntések, źrtnlházott hatáskörben hozott módosítások, gazdálkodasi
események, tĺĺmogatások miatt indokolt módosítani.

L Képviselő.testüIeti diintések kłiltségvetési ľendeleten valĺó áłtvezetése indokolt, melyet
ľészletesen a melléklet tarta|maz.

20|3. augusztus 29. napjátőI20|3. november 20. napjáig meghozott képviselő-testiileti
dĺintésekettarta|mazzaazörlkotmźnyzatirendelet.

III. Polgármesteľi és intézményvezetői őftruházott hatásköľben tiiľtént módosítások, a
20t3. évi kiiltségvetésľőtr szólllól 9l2013.(II.22.) łinkoľmányzati rendelet 21. $ és 23. $
felh atalm a zása a|apján.
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1./ onkorményzati tulajdonban álló helyiségek nagykarbantaľtása címén a Polgármester
tinlhiazott hatásköľben az alźhbi módosításról döntött, meIy a Kisfalu Kft-t érinti:
- Az onkormtnyzat bevételi 11601 cím - kĺjtelező felađat - íntézméĺyi működési bevételi
eloirźnyzaton belül a Práter utcai iskolaeptilet bérleti díj előiranyzatźnő| 1.303,0 e Ft-ot
átcsoporto s ít a P r áter utcai iskolaépÍilet bérbeszámítĺása címén.
- Az onkorményzat kiadrás 11602 cím doIogi eIőirányzatan belül aszabvźnyos mérőhelyek
kialakítása - kötelező feladat _ elóirźnyzatźrő| 1.303,0 e Ft-ot átcsoportosít, a kiadás 11601
cím dologi előirźnyzatan beliil a Práter utcai iskolaéptilet bérbeszźtmitása címén.

2.l Alpo|gármesteri saját keret céltaľtalék előiľlĺnyzatźnakterhéľe a Szęnes Ivan emlékkoncert
őrzés-védelmi feladatának ęllátása éľdekében a Polgáľmester átnrhĺázott hatáskĺitben az alábbi
módosítást fogadta el:
- Az onkotmtnyzat kiadĺás 11107-01 cím működési cél és általĺĺnos tartalékon beltil dr. Sara
Botond alpolgármesteľ saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - elokźnyzatań| 350,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím egyéb mÍiködési célú kiadáson beltil a működési célú
átađottpénzeszkoz_< jnkéntvállaltfeladat-e|őirźnyzatára.

3.ĺ A Polgármesteľi Hivata| Jegyzője saját hatáskörben és a Polgáľmester átruházott
hatáskörben módosításról dönt<jtt el a szálláshely szo|gźitatás nyilvlĺntaľtó program
folyamatos karbantaľtási szeľződése megkötése éľdekében.
- a Polgármesteri Hivata| 1220|-02 cím kiadás _ á||amigazgatĺási feladatok _ beruhiízási,
felhalmozźlsi e|őkźnyzatĺín belül a szá||ásnyilvĺántaľtó pľogram beszeľzése 1.200,0 e Ft
eIőfuźnyzatát átcsoportosítja a kiadás |2201-02 cím - źllanigazgatási feladatok _ dologi
kiadás ok előir źny zatźr a.
: a Polgáľmesteľi HivataL |f201-02 cím - á|Iarrigazgatási feladatok - bevétel flnanszítozási
fe|halmozźlsi bevételeken beltil az irányítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési
szźlmlźn töľténő jőválĺása előtĺźnyzatańl I.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a |27!0I-02 cím -
á||anĺgazgatási feladatok - bevétel ťlnanszírozási múkcjdési bevételeken belül az
irtnyítőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szttm|źn tcjľténő jőváírása
elóirźnyzatźra.
- Az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím _ źi|arĺligazgatasi feladatok _ a ťĺnanszítozźsi
felhalmozasi kiadások e|ofuźnyzatźn belül az iľányítószervi támogatasként folyósított
támogatás kiutalása e|ótźnyzatárő| 1.200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím
á||atigazgatási feladatok - ťlnaĺszitozási mfüödési kiadások eIőirźlnyzatźn beltil az
irényítőszervitźtmogatásként folyósított támogatás|<llÍa|ősa előirěĺĺyzatźlta.

4.ĺ A Polgármesteri Hivatal Jegyzoje saját hataskciľben és a Polgáľmester átruhazott
hatáskörben módosítást fogadott el bútor beszeľzése céljából.

- a Polgrármesteľi Hivata| L220I-02 cím kiadás _ kötelező feladatok - dologi, ezen bęlül a
kisértékÍí tźngyi eszkoztik, készletbeszerzések e|őlĺányzatárő| bruttó zlfp e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás I220I-02 cím - kötelezo fe|adat_bęnlhazási, felújítasi elóirányzatáĺa.
- a Polgármestęri Hivata| a 12201-02 cím - kötelező feladatok - bevétel finanszírozási
múkĺidési bevételeken belril az irányítőszewí tźrnogatásként folyósított tiĺrnogatás fizetési
szám|źn tĺjrténő jővźńrása elóirźnyzataľól bruttó 212'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 1220I-02 cím -
kotelező feladatok - bevétel ťĺnanszírozási felhalmozási bevételeken belül az fuźnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|ántöľténő jőváírásaeloirźnyzatőła.
- Az onkotmányzat kiadás a III08-02 cím - kötelező feladatok - fĺnanszírozási múktjdési
kiadások e|őirźnyzatán belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őirźnyzatríĺól bruttó 212,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ kotelező feladatok



_ a ťlnanszírozási fe|ha|mozźtsi kiadások előitányzatan belül az irźnyitőszervi tělmogatĺísként
folyó s ított támo gatás kiutal ás a e|őir tny zatár a.

5.ĺ A Polgármesteľ az onkormányzat költségvetését átruházott hatásköľben módosította a
Teleki téri piac építéshez kapcsolódó vízőľabekĺjtés érdekében:

- Az Önkormźnyzatkiađás 11605 cím Teleki téľi piac építés - <jnként vĺĺtlalt feladat _ felujítís
_ bęruhazás - előirányzaton belĺil a kĺiĺerĺileti kiadások e|őírźnyzatźrő| 965,4 e Ft-ot
átcsoportosít a bęnhazási előiraĺryzatára vizőra bękötés címén.

6.ĺ A I65I20|3.(IX.16.) HB és a 10O9I2OI3.(IX.16.) VPB javas|atźra pźiyazati trímogatas
címén a Polgĺíľmester áttvhźzott hatáskĺjrbenazalábbi módosítasróldöntött:

- Az onkormźnyzat kiadás 11107-0l cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül a civil
szervezetek tĺĺmogatása - önként vállalt fęladat _ céltartalék e|őtźnyzataľól 580,0 e Ft.ot
átcsopoľtosít a kiadás 11 105 cím - önként vállalt feladat - működési célú źtadott pénzeszkilz
e(őirźnyzatćtra 558,7 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő járulékok előirányzatára2|,3 e Ft-ot.
- Az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül a
spoľtszervezetek, spoľtolók tětmogatźsa - önként vźi|alt feladat _ céItarta\ék előirányzatÁĺőI
1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _ múkcjdési célú
áúadott pénzeszkoz elólrźnyzatźra 910,7 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő jarulékok
e|őirźnyzatára 89,3 e Ft-ot.
- ĺz Önkotmźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon beltil a
nemzetiségi cinkoľmĺínyzatok páIyázati támogatása - önként váI|a|t feladat _ céltaľtalék
e|oirźnyzatáról tr.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas 11108 -02 cím - önként vál'Ialt feladat _
miĺködésicélútámogatásallamhánartásonbeltilreeLóirźnyzatfu a.

- Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon beltil a
egyhtzak, egyhazi szewezetek tźlmogatźsa - önként vállalt feladat célrtartalék
e|őírźmyzailáÍól 3.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállďt feladat _
működési célú átadott péĺueszkoz e|őirźnyzataľa 480,0 e Ft-ot, a felhalmozásí cé1lű átadott
pénzeszköz e|őirźnyzatźr a 3 .020,0 e Ft-ot.

7.ĺ Mátyástéľi illemhe |y 2013.március 29-énaz FCSM részéte áúadástakerült, az építéstil| az
átađásig terjedő iđőszak'ra felmerült víz-csatornađíj kifizetés éľdekében a Polgĺíľmesteľ
átruhźnotthataskörbenazalábbimódosításróldöntött:

- Az onkotmźnyzat kiadás 11605 cím Teleki téri piac építés - önként vállalt feladat -
fehijítás e|őiráĺyzaton beltil aMátyás téľi illemheIy átalakltás előiľányzatźrőI186,0 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi e|őirźlnyzatźtraaMátyźls téľi illemhely víz és csatoľnađíja címén.

8./ A Beliigyminiszter az 50l20I3. (VIII. 27.)BM ľendeletébenhatéłroztamęg az,,Itthon vagy
_ Magyaľorczág, szeretlek'' progľamsorozat tźtmogatásĺĺnak részletes szabźiyait. Józsefuaľosi
Önkormányzat a pá|yźzaton indult, a ktizponti kĺiltségvetésből az elnyert páIyźaati összeg
1.500 e Ft, apľogram megvalósítása és afe|használrĺs éľdekében a Polgármester átruhazott
hatáskörben az a|ábbi módosításról döntött:

- Az onkormányzat 11l08-02 cím bevételi - önként vá||altfelađat - mÍiködési célú támogatás
á|Iamháztar:táson belülről előiľanyzatát és a kiadás 11706-02 cím - onként vállalt feladat -
dologi e|ł|irányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli.



9./ Po1gáľmesteľi saját keret teĺhére a CineArt Filmfęsztivál' szęrvezési támogatása érdekében
a Polgármester átľuhazott hatáskĺjrben az a\źtbbi móđosítást engedélyezte:

- az onkormźnyzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belĹil a
polgáľmesteri saját keret céltartalék _ önként vállalt feladat _ e|oirźnyzatárő| 300,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím egyéb működési célú kiadásokon beltil a működési célú
átadott pénzeszkoz_ ĺinként vállalt feladat - e(oirźnyzatfua'

10.l 12 db hirdetőoszlopon plakáthely biztosítása Palotanegyedben és a Magdolna negyed
területén a Polgáľmesteľ átruhazott hatáskörbenaz alábbi módosítást engedélyezte:

- az onkormáĺyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belül a
városmarketing - önként vźiÍa\t feladat _ eIóirźnyzatźrőI1.052,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
|1706-02 cím dologi - <jnként vállalt feladat _ elofutnyzatźra.

1'1'.ĺ Az źllaÍnhőZtaÍtás sziímviteléľől szóló 4l20l3. (I.11.) Kormrírryľendelettel a koltségvetési
szervek könywezetése 2014. januaĺ l-jétől teljesen megvéĺ|tozik. A kĺjltségvetési szervek
alkalmazottainak szakmai továbbképzése céljából a Polgármesteľ átruhazott hatískörbęn az
alábbi módosítást engedélyezte:

- az onkotmźnyzat kiadás 11706-02 cím dologi előirźnyzaĹĺn beltil a számítźstechnikai
ľendszer mrĺködtetésével kapcsolatos kiadások _ kötelező feladat - eLőirźnyzatarőI457,2 ęFt-
ot, az egyéb ĹÍzemeltetési - önként vallalt felađat - elóirźnyzatáÍő| _ 106,1 e Ft-ot átcsoportosít
a továbbképzések_ kötelező feladat _ e|őkźnyzatźlta.

ĺ2.l A Posta Világrrapja alkalrrrából a Magyar Posta 65 fő futaľ munkatĺľsa ľészére 65 db

ajandékkártya (FDB Kft-től) beszetzése céljából a Polgĺĺľmestet źúrvházott hatĺískörben az
alábbi módosítást engedélyezte:

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím miiködési cél és általanos taľtalékon belül a
vaĺosmarketing _ önként vállalt feladat - elóítźlĺyzatfuő| 476,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
1 1 101 cím - önként vállalt feladat _ kiadás dologi előirtnyzatán beliil atetmészetbeni juttatás

e\őirźnyzatáta 315,3 e Ft-ot, a S,ZJA előfuányzatźra 60,0 e Ft-ot, a munkĺíltatót terhelő
jaľulékok és szociális hozztýaru|źlsi adó eLófuźnyzatan belül azBho előirźnyzataľa 101,3 e Ft-
ot.

Í3.l A Józsefuaros 236 éves évfordulójĺáľa torta beszerzés cé|jäból, valamint pá|yalĺn-đíj
címén a Polgáľmester átruhĺŁott hatáskörbenaz alábbi módosítast engedélyezte:

- Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mtĺködési cél és általanos taľtalékon belül a

vaľosmaľketing _ önként vállalt feladat - e|őirányzatźĺő| f56,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11101 cím - önként vállalt feladat _ kiadás dologi előirányzatfua.

14.l dr. Sáľa Botond alpolgĺírmesteri saját keret teľhére tisztség ellátásához tanácsadói

szerződéskötés céljából a Polgáľmester átnlhźzott hatáskĺiľben az alábbi módosítást
eĺgeđé|yezte

- Az Önkotmźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalék e|őirányzatźn
belül đľ. Sáľa Botond alpolgármesteľ saját keľet céltartalék _ önként vállalt feladat -

e|oirtnyzataÍő| 559,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím - önként vá||aIt feladat -



személyi juttatás e|őírźnyzatan belül amegbízźsi đíj e|őitźtĺyzatára 450,0 e Ft-tal, munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájáruLźtsi adó előkźnyzatára|09'0 e Ft-ot'

I5.l 4 đb tarsasházi információs táblĺán a felnőtt háziorvos nevének és elérhetőségének
javításához matrica legyártasa és annak védőlaminálása céljából a Polgármester átruházott
hatáskĺjrben az alábbi módosítĺást engedélyezte.

- Az onkormányzat kiadás |t502 cím dologi e|óitáĺyzatLĺn belül a szakmu szolgáltatások -
kĺjtelező feladat _ e|őirźnyzatźrő| 12,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11706-02 cím dologi - önként
vállalt feladat _ e|őirźnyzatan beltil az egyéb üzemeltetési szolgáltatások előiľanyzatźna.

16.I A Polgĺĺrmester áffilházo|t hatáskörben levélpapír, valamint színes feliľattal nyomtatott
ablak nélkiili boríték beszerzése céIjábő| az a|ábbi módosítĺíst engedélyezte.

- Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műkcjdési cél és általanos taľtalékon beltil a
városmaľketing céltaľtalék - önként vállalt feladat _ előlrźnyzatárőL 414,2 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás |1'706-02 cím - <inként vźtlla|t feladat _ dologi előiĺźnyzatára.

t7.ĺ 
^Polgáľmester 

átruhźzoťt hatáskörben a városmaľketing céltartďék e|őirźnyzatáÍő| 198,4
e Ft átcsoportosításáról döntött az önkoľmźnyzatí feladatokon belül a 1|706.02 cím dologi
előirźnyzataľa levélpapírok és borítékok beszerzése céljából.

- Az onkotmźnyzat i<iadás 11107-01 cím múkĺjdési cél és áttďanos tartalékon beliil a
vaľosmaľketing céltaľtalék - önként vá|Ia|t feladat - elóiĺźnyzatáľő|' 198,4 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 1|706-02 cím dologi - ĺjnként vźů|a|t. feladat - elĺ5itźlĺyzatźĺa.

18./ A Polgármester átnłházott hatáskörben két kĺiltségvetési cím közĺitti postaköltségek
e|łSirőnyzatátcsopoľtosítastengedé|yezett.

- Az onkormányzat 1 1303 cím - kötel ező fe|aďat _ dologi e\őirźnyzatan belül a postaköltség
e|oirányzatárő| 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11304 cím - kötelező feladat _ dologi
elóir źny zatán b elül a po stakĺi lts é g elő iran y zatźr a.

19.l A Polgármesteri Hivatal költségvetésén beliil a Hivatal épületében szintenként a
vizesblokkok felújítása éľdekében a Jegyző és a Polgá1mester az alábbi ktĺltségvetés
mó do sítrísról dtjnt<jtt źttr vházott hatásk<jľben.

- A Polgĺíľmesteri Hivatal kiadás I220|-0t cím - kötelező feladat _ dologi e|őirźnyzatáĺ
be|l,l| az irodaszer, nyomtatvány e|őfuányzataĺól bruttó 13.000,0 e Ft-ot, a felújítas - önként
váI|a|t feladat _ e|őirényzatĺín belül a VIII. keriilet TankerĹilet fsz. helyiségeinek felújítása
e|őirźnyzatań| |2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l220|-0I cím - kötelező feladat _
felúj ítás i e|oir źľly zatár a.

- A Polgáľmesteri Hivata| I220I-0| cím - kötelezo feladat_ bevételi ťlnanszirozási miíkcidési
bevételen belül az hányítőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás fizetési számlźntĺirténő
jőváírása előirźnyzataról bruttó 13.000,0 e Ft-ot, a |220I-0| cím - önként vál|a|t feladat _
bevétel ťlnanszítozźsi fe|ha|mozási, felújítási bevételeken belül az irźnyítőszervi
támogatásként folyósított tźtmogatás fizetési szźtm|źn tĺiľténő jővźlírása e|őirźnyzataľól bruttó
12.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a bevétel _ kötelező feladat - ťtnanszírozási felhalmozási,
felújítási bevételeken be|i| az irányítőszervi támogatásként folyósított tźrnogatés ťĺzetési
szálmlán történő j óv áít źsa e|oir ány zatár a.



- Az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - ťlnanszírozási mfüĺjdési
kiadásokon beliil az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e\őitźnyzatfuőI bruttó 13.000,0 e Ft-ot, a 11108-02 cím - önként vállalt feladat _

ťtnanszírozási felhalmozási, felújítási kiadáson beltil az irányítószervi támogatásként
folyósított tiímogatas kiutalása e|ókźnyzataról bruttó 12.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás

11108-02 cím - kötelező feladat ťlĺanszírozási felhalmozási, fe|tĺjítasi kiadáson belül az
irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őiráĺyzatáta.

20.l A Polgármester źúrllházott hatáskörben Santha Péterné saját keret céltartďék
előitźnyzatárőI 60 đb Nyugdíjas Expóra belépő megrendelése céljából 30,0 e Ft
átcsoportosításárći döntott az tinkormányzati feladatokon belül a 11101 cím dologi
előirányzattra.

- Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon beliĺl dr.

SárlĹlra Péter.nél ďpolgár.rnesteľi saját keľęt céltartalék - önként vállalt feladat

eLőhźnyzatáľól 30,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím dologi - önként vállalt feladat _
előirźnyzatáĺa.

21.t A Polgáľmester átrvhźzott hatáskĺjrben dr. Sĺíľa Botond alpolgármester saját keret

céltaľtalék eloírényzatań| a Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokság mezeinek beszeruéséte

eloir źny zat átcs op orto sítást hagyo tI j őv á.

- az onkormźnyzat kiadás tl107-01 cím miík<idési cél és altalĺĺnos tartalékon beltildr. Sáľa

Botonđ alpolgáľmester saját keľet céltaľtalék - önként vállalt feladat - előirźnyzatáról 150,6 e

Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím egyéb mfüĺidési célťl kiadásokon belül a miíktjđési célú
źtadottpénzeszkóz - <jnként vźi|a\t feIadat _ e|őfuányzatfua.

22.l A Polgáľmester źĺÍrvhtzott hatáskĺjrben Santha Péterné alpolgármesteľ saját keľet

céltaľtďék e\oirźnyzatLáľól átcsoportosítást hagyott jóvá az alźtbbi rész|etezés szerint:

- ,tz onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és áltďanos tartalékon belül Sĺántha

Péteľné alpolgármester saját keľet céltartalék - önként váI|a|t feladat _ előirźnyzatźltő| 1.551,3

ę Ft.ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím személyi juttatás ezen belül amegbízási đíj _ ĺjnként

vállalt feladat _ elolĺányzaÍaru I,248,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális
hozzájźtu|ási adó - ĺinként vállaIt feladat _ előirźnyzatára 303,3 e Ft-ot közművelődési,
kulturális feladatokľa tanácsadói szerződés címén.
- Az onkormźnyzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általános taľtalékon beliil Srĺntha

Péterné alpolgáľmester saját keret céltartalék - önként váI|a|t feladat _ előirĺányzatźtrőI

átcsopoľtosít 50,0 e Ft-ot a kiadás 11101 cím dologi _ önként vállalt feladat _ eloírźlnyzatźttaa
Magyar KézmiĺvességéértAlapítvrĺnýí|rcptezentatív kiadás beszerzése címén.
- Az onkotmáĺyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺĺdési cél és általános taľtalékon belül Santha

Péterné alpolgĺármester saját kęret céItartalék - ĺjnként vállalt feladat _ előirányzatźlrőI

átcsoportosít 50,0 e Ft-ot a kiadás 11105 cím egyéb műktjdési célú kiadásokon belül a

mfüödési célri átadott pénzeszkoz - önként váILaIt feladat _ előitányzatára a II. Józsefuríľosi
Sakk Kupa gyeľmekverseny taľgydíj ainak ťĺĺanszitozása címén.

f3.ĺ A Polgármestet átrvhźuott hatáskĺirben Egry Attila alpolgármesteľ saját keľet céltartalék
e|őir źny zataľó l átcs op o rto sítást hagyott j óvá.



- Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és áltatanos tartalékonbelül Egľy
Attila alpolgáľmester saját keret céltartalék - tjnként vállalt feladat _ előiranyzatźrő|
átcsopoľtosít 635,0 e Ft-ot a kiadrĺs 1l101 cím dologi - önként vá|Ialt feladat - e|őfuźnyzatźtra
jogi szolgáltatás címén

24.l A Polgáľmesteľi Hivatal költségvetésén belül a Jegyző és a Polgĺírmester átruhazott
hatáskĺirbeĺ e|okźnyzat átcsopoľtosítĺást hagyott jóvá az a|ábbíak szerint:

- A Polgĺáľmesteri Hivatal kiadás I220|-0I cím - kötelező feladat- dologi előirźnyzatán beltil
a irodaszer nyomtatvány e\őirźnyzataról bruttó 104,5 e Ft-ot, átcsopoľtosít a kiadas I2201-O1
cím - kötelező feladat - feIhďmozási e|oiźnyzatára péĺlńźr helyiségében kaputelefon
kiépítése címén.
- A Polgáľmesteri Hivata| a 1220I-01 cím - kĺltelező feladatok - bevétel finanszírozási

műktidési bevételeken bęlül az iányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzętési
szám|źn töľténő jőváítása e|oirźnyzataról bruttó 104,5 e Ft-ot átcsoportosít a bevétel
ťĺnanszírozási felhalmozÁsi, felújítási bevételeken belül az itányítőszervi támogatasként
fo lyó s ított támo g atás fi zeté s i szźmLźn tĺjrténő j őv áit ása e|ób źny zatár a.

- Az onkormányzat kiadás a 11108-02 cím - kötelező feladatok - Íinanszírozási működési
kiadások e|őirźnyzatan belül az írźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalrísa
előirźnyzatrĺról bruttó 104,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a kíadás 11108-02 cím - kötelező feladatok
_ a finanszirozási felhalmozási, felújítási kiadasok e|őirźnyzatźtn belül az irányítószervi
támogatáskéntfolyósítotttĺímogatáskiütalásae|őirźnyzatálta.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás I2f01-01cím - kötelezó fe|adat_ dologi előirźnyzatan belül
az irodaszer nyomtatvány e|őirányzatláľól bruttó 143,5 e Ft-ot, átcsopoľtosít a kiadás 1220I-0|
cím _ kotelező felađat _ felhalmozási eloirźnyzatźna 1 db plexi szóvivő pulpitus beszerzése
céljából.
- A Polgáľmesteri Hivata| a |220|-01 cím - kĺitelező feladatok - bęvétęl ťĺnanszírozźsi
működési bevételeken belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatas fizetési
szźlmlźn töľténő jővźtírása e|oirźnyzataról bľuttó 143,5 e Ft-ot átcsoportosít a bevétel
ťlnanszirozási felhalmozźsi, felújítási bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított tiímogatás fizetési szfuriźn ttjľténő jővźtírása előirźnyzatźtra.
- Az onkotmányzat kiadás a LII08-O2 cím - kĺjtelező feladatok - ťĺnanszirozási mfüĺjdési
kiadások előirźlnyzatrán belül az írźnyitőszervi támogatasként folyósított tamogatás kiutalása
eloirźnyzatáról bruttó |43,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas 1 1108-02 cím _ kötelező feladatok
_ a finanszírozźlsi fe|ha|mozási, felujítási kiadasok eloirźnyzatan beltil az irányitőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előitányzatźtta.
- A Polgáľmesteri Hivatal kiadĺís I220I-u cím - kötelező felađat _ dologi előirźnyzatźn

belül a gépek, berendezések karbantartása előirányzattrő| bruttó 59,2 e Ft-ot, átcsopoľtosít a
kiađás I2201-u cím _ kötelező feladat _ felhalmozásí e|óirźnyzatźtra 3. emelet tźlrgyalő
MIKRowoKS ľendszer mikľofon bővítése célj ából.
- A Polgáľmesteri Hivata| a 12201'-01 cím - kĺitelező feladatok - bevétel ťlnanszítozźsi

működési bevételeken belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlmIźn történő jővźĺírása e|őirźnyzatźttőI bruttó 59,2 e Ft-ot átcsoportosít a bevétel
ťlnanszírozási felhalmozási, felújítasi bevételeken beliil az irányítőszewi támogatásként
folyósítotttamogatásťlzetésiszám|ántöľténő jőváírźsae|őirźnyzatźtra.
- Az onkormanyzatkiađás a 11108-02 cím - kötelező feladatok - finanszírozási működési
kiadások e|őirźnyzatan belül az fuányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
előírźlnyzataľól bruttó 59,2 ę Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 1 08-02 cím _ kote|ezo felađatok -



a finanszírozási fe|halmozási, fetújítási kiadások e|őlĺányzatan belül az irźnyítőszeľvi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őfuányzatára.
- A Polgármesteri Hivatal kiadás IfI02 cím - źilarrtigazgatási feladatok dologi
e\óirtnyzatan beltil az egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások eLőirźnyzatĺáľól bruttó 2.3f8,0
e Ft-ot, átcsopoľtosít a kiadas IzI04 cím - á||amigazgatási feladat - dologi elóiĺźnyzatźn
belül az Anyakĺinyvi Iroda részére irodaszer, nyomtatvány beszerués e|őirtnyzattra,
- A Po1gármesteri Hivata| a If102 cím - á|Lamigazgatasi feladatok - bevétel finanszírozási
miíködési bevételeken beltil az ktnyítőszervi támogatásként folyósított támogatźs ťlzętési
szźlmlźn töľténő jőváirźsa e|őlĺányzatĺíľól bruttó 2.328,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 12|04 cím -
źiLamigazgatási feladat - bęvétel ťtĺanszirozási műkĺjdési bevételeken belül az iránýtószeľvi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźmléntörténő jóváírásae|őirźnyzatźĺra.

25.ĺ A Polgármester átnlhźaott hatáskörben Sĺĺntha Péterné saját keľet céltaľtalék
elóirźnyzatáról átcsoportosítast hagyott jóvá az alabbiak szeľint:

- Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüddési cél és általános taľtalékon belül Santha

Péterné alpolgáľmesteľ saját keret céltaľtalék - önként vállalt feladat _ eIőirźnyzatarőL 450,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím dologi - ĺjnként váilalt feladat _ előítźnyzatára 100,0 e

Ft-ot Mikulásnapi Segélykonceľtre belépőjegyek címén és a kiadás 11105 cím egyéb

mfüĺĺdési kiadásokon belül a mfüödési célú átadott pénzeszkoz _ önként vallalt feIadat _

előirényzatźĺĺa 350,0 e Ft-ot a Napkút Kiadó K-ft. részére Dr. Ratzky Rita ,,HasznáI-e a
világnak, aki érte FoLźidozámagát,, címú könyvkiadásĺĺnak tźlmogatása címén.

26.| A Polgármestet átrl,lhźzoľt hatáskörben a VIII. Tolnai Lajos u,2I. éptiletben t<jrtént

tlizkźľ miatti őtzés céIjából átcsoportosítást hagyott jóvá.
- a.z onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalék e|oirźnyzatźlĺ
belül Polgaľi Védęlem és katasztrőfak céItaľtalék _ önként válIalt feladat - eLofuźnyzatárőI

82,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím _ k<jtelező feladat - dologi e|őlĺźtnyzatáĺa.

27.ĺ A Polgármester átnlhazott hatáskĺirben Santha Péterné alpolgáľmesteľ és Egry Attila
alpolgáľmester míĺködési céltaľtalék saját keľete terhére átcsoportosítást hagyott jővtĺ a
Budapest Fazekas Mihály Ált'l.ĺnos Iskola és Gimnazium vezeték nélkiiti mikľofonľendszer
b eszer zés támo gatźsa címén.

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüöđési cél és általanos taľtalékon belül Sántha

Péterné alpolgáľmesteri saját keľet céltaľtalék - ĺjnként vállalt felađat _ e|óirźnyzatárőI39,6 e

Ft-ot, és Egľy Attila alpolgármesteri saját keręt céltaľtalék _ <jnként vźl|Ia|t feladat _

e|őirátyzatárőI39,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím egyéb működési célú kiadasokon
belül a múkĺldési célú támogatas á|Iarflháztartáson belülrę - önként vállalt feladat _

előirźnyzatára.

IIII. Egyéb gazdálkodási okok miatti, és a kiiltségvetési szervek vezetői által javasolt
előir ány zat m ó d o s ítá s o k, v ala mint elő iľányz at ko ľľekció k

E fej ezetben javasolt költségvetési módosítások indokai :

_-köżpońti1ĺdltségÝétéŚbólśŻfr 
mazfbevéfeleĘ

- intézmények saját működési bevételi tĺjbblete,
-á|Iaffiháztartásonbeliilrőléskíviilrőlátvettpéĺueszközok,
- jőváhagyott költségvetésen beliili átcsopoľtosítások.



1./ A2013. auguszh]s - szeptember _ okÍóber havi béľkompenzáció ĺisszege 22.209,8 eFt,
valamint a 20|2. év decembeľ havi bérkompenzáció cisszege 10.808,3 e Ft, - melynek
intézményenkénti megbontásźra a MÁK 2013. október hónapban szolgáltatott adatot -
központi költségvetés finanszírozott. Intézményenként rész\etezve az e|őteľjesztés IIV.I.
szátmu melléklete tartaknazza.

A Képviselő-testĹilet
- az onkotmźnyzat 11108-02 cím - kĺjtelező feladat _ bevételi helyi onkormányzatok
általános mfüödéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó áltami tĺĺmogatások e\őirányzatát
és a kiadás finanszíľozási működési kiadások eloitźnyzatĺĺn belül az iľanyítószeľvi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - ktjtelező feladat _ e|(5irźnyzatát22.209,8 e Ft-
tal megemeli bérkomp ęnzáciő kĺizpontosított állami támogatrísa címén.
- a kdltségvetési szervek bevétęli és kiadási e|oirányzatát - kote|ező fęladat _ az eLőterjesztés

III/1. pontja mellékletben részletezetleka|apjarlmegemeli a20|3. évi augusztus _ szeptembeľ
_ október havi bérkomp enzáciőj a címén.
- az onkormémyzat 11108-02 cím - kĺitelező feladat _ bevételi helyi önkormányzatok
általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatasok e|oirźnyzatźn
belül a kĺĺzpontosított állami támogatás e|őitźnyzatźlt és a kiadás ťlĺanszírozási mfütidési
kiadasok előírźnyzatĺín belĺil azkáĺyítőszeľvi tĺĺmogatásként folyósított támogatás kiutalása -
kötelező feladat _ e|(iirźnyzatát 10.808,3e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központosított
állami tálmo gatźs a címén.
- a költségvetési szervek bevételi és kiadási e|őfuányzatát -kote|ező feladat _ azeloter1esztés

IIV 1 . pontj a mel l ékletben részl ete zettek a\apj źn me gerľrsli.

2.ĺ Akt5zfog|a|koztatas Magdolna utcai szociális helyiség _ melynek bérlője a Budapest Esély
Nonprofit Kft. - ľezsi költsége éves szinten vaľhatóan 7|\,0 e Ft, melynek fedezete a
mfüĺjdési cél és áltďrĺnos taľtalékon beltil a kĺizfoglalkoztatás önĺész céltaľtalék e|őirźnyzattn
b izto sított. Javas o lt az elróir źny zat átcsopl oľto s íüása.

A Képviselő-testiilet
- az onkotményzat kiađas 11107-01 cím - kotelező feladat _ működési cél és általrĺnos

taľtalékon belĺil kĺjzfog|a|koztatźs önĺész e|őirźnyzataről711,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
I|302 cím - kötelezĺĺ felađat_ dologi eLoitźnyzatźra.

3.t A felhalmozasi kiadásokhoz kapcso|őđő élfa visszaigénylés 2013. évtől számviteli
éľtelemben felhalmozĺísi bevételnek minősül, ęzért a 1 1605, I|604, I|602 címeken működési
bevételen tervezett áfa visszaigénylés e|őĺĺźnyzatát indokolt átcsoportosítan a felhalmozĺsi
bevételre.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat 11605 cím - önként váI|a|t fe|adat _ Teleki téri piacépítés bevételi
intéznényi tniĺködési bevéĹelen belu| az áfa visszaigénylés I|6.749,0 e Ft-os eloirźnyzatát
átcsopoľtosítjaafelhalmozásibevéte|ie|őitźtnyzatra.
- az oĺlkormányzat 11604 cím - önként vállalt feladat - Magdolna Negyeđ III. projekt
bevételi intézmérlyi mfücidési bevételen be|i| az áfa visszaigénylés 135.041,0 e Ft-os
elők źny zatát átcs oporto s ítj a a felhalmozási b evételi e|ófu źny zatt a.
- az Önkormźnyzat |1602 cím - önként vállalt feladat _ Vajdahunyađ u. szám alatti telek

értékesítés bevételi intézményi mfüödési bevételen belül az áfa visszaigénylés 25.385,8 e Ft-
o s el őirány zatát átcsoporto sítj a a fel hal mozási b evételi előlĺ źny zatr a.



4.l A költségvetési szervek pénzmaradvźny eIszźnĺlolasĺĺńál a le nem utalt támogatást nem
ťlnanszírozási miĺvelet, hanem műkĺjdési célú támogatás źil'amhtľ'tarttsoĺ bęlül, ezért az
e|őirtnyzatok átcsopoľtosítása szükséges, melyet részleteiben aIIIJ4. melléklet tartalrnazza.

A Képviselő-testĹilęt
- az onkormźnyzat 11108-04 cím - koteIező felađat - kiadrĺsi működési finanszírozási
kiadáson belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatárőI
591.133,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 11108-04 cím _ kötelező feladat - mfüĺidési célú
támogatásáIlanháńartasonbeltilree|őirźnyzatfu a.

- a ktĺltségvetési szervek bevételi műk<idési ťĺnanszitozétsi bevételeken belül azirźnyitőszewi
támogatásként folyósított tamogatás fizetési szźm'.lrźn torténő jőváírása eloirtnyzatźttől'
568.681,0 e Ft-ot, felhďmozasi, felújítasi ťĺnanszítozasi bevételeken beliĺl az irźnyítőszervi
támogatásként folyósított tamogatas fizetési szám|źn történő jővźńrása e|óirźnyzatttrőI
22.452,0 e Ft-ot átcsoportosít a mfütjdési célú támogatás á|Iatlhánartáson belülről
elóirźnyzatáta 568.681'0 e Ft-ot, a felhalmozási cé|tl támogatás źt|Iamhźztartáson beliilről
elóirźnyzatara 22.452,0 e Ft-ot, melyet kĺiltségvetési szeľvenként részletesen IIIi4. ponthoz
csatolt melléklet tarta|maz.

5.l AJőzsefuaľosi Viĺľostizemeltetési Szolgálat cégautó adó előiľányzatźlnakátcsopoľtosításaa
III. negyedéves költségvetési rendelet módosításánál tévesen töľtént, ezért ennek konigálása
sztĺkséges.

A Képviselő-testtilet
- Józsefuaľosi Vĺírosüzemeltetési Szo|gźĺIat/ Józsefuaľosi Kĺjzteriilet-feliigyelet és

Városiizemeltetési Szolgálat a 80103 círn - kĺjtelęző feladat- bevételi ťtnanszirozási mfütjdési
bevételen belül az itőnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési száľ'lĺ.án történő
jőváírása e|őiĺányzatźrő| I.734,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 80102 cím - tinként vállalt feladat _

bevételi ťtĺanszírozási mfütjdési bevételen belü| az kźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatásfizetésiszźĺrilźntörténő jővźft ásaelőirányzatźna.
- a Józsefuarosi VĺíľostDemeltetési Szolgá|atl Józsefuárosi Közterület-felĹigyelet és

Vĺíľosüzemeltetési Szolgĺílat 80103 cím - kötelező feladat _ dologi elofuźnyzatan belül a
cégautő adő e|őirźnyzatárő| I.734,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 80102 cím - <jnként válla|t feladat

- dologi eloirányzatan beliil a cégautó adó előiranyzatáĺa.
- az onkormányzat kiadas 11108-02 cím mfüödési finanszítozási kiadáson beltil az
irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatas kiutalása - kötelező feladat
e|őitányzatfuő| 1.734,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a az írányitőszervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása - ĺjnként vá||a|t feladat _ előírźnyzatfua.

6.l A térinformatikai rendszer bęvezetésére vonatkoző szerződés az onkormźnyzat nevében
lett megkö.tve, azonban az eloírźnyzat a Polgármesteri Hivatal előiranyzatźtn szerepel a
kĺiltségvetésben, ezértjavasolt a Polgármesteľi Hivatal kdltségvetésének cstjkkentése és az
önkormanyzatif e|ađatokköltségvetésielőiľányzatánakemęlése.

A Képviselő-testĹilet
- a Po|gármesteri Hivata| |220I-02 cím bevételi _ onként vá||a|t feladat - felhalmozási'
felújítási ťlnanszírozási bevételen bę|n| az irźnyítószeľvi trĺmogatásként folyósított támogatás
fizetési sztmiźn töľténő jőváírása e|óirányzatát 8.890,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás
I220I-02 cím - önként vállalt feladat _ felhalmoztĺsi e|őirtnyzatźn bellJ'l a téľinformatikai
rend szeĺ b eszer zése eloir źny zatát, ugy aĺ ezen ö s s ze g gel c s ĺikkenti.
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- aZ Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - önként váltalt feladat _ felhalmozási,feltĄítási
ťĺnanszítozási kiadáson beliil az irźnyítőszervi tátmogatasként folyósított tiímogatás kiutalása
előfutnyzatát 8.890,0 e Ft-tal csökkenti és ęzzel egyidejiĺteg a kiadás |1703 cím - ĺjnként
váIlalt feladat - felhalmozási e|őfuétnyzatát, ugyan ezen ĺĺsszeggel megemeli téľinformatikai
rendszer beszetzése címén.

7./ 
^ 

Ké,pviselĹí-tęstĺilet 270|2013, (V[.17.) számú haÍározat 3. pont b)-c) pontjźtban a
kĺĺltségvetési cím szźlma elíriĺsra kerĹilt, a 1 1805 cím helyett a 11804 cím a helyes. Iavaso|t az
előírźnyzat átcsoportos ítása a helyes címľendre.

A Képviselő-testtilet
- az onkotmźnyzat kiadás 11804 cím - önként vállďt felađat - műkcjdési célú átadott
pénzeszkoz e|őfuźnyzataÍő| 6.446,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím - önként vállalat
feladat _ miĺktj dés i célú átadott p énzeszkoz e\oir ány zatźr a.
- az onkormźnyzat kiadás 11805 cím - önként vĺá]lďt feladat - működési célú átadott
pénzeszkoz a|óírźnyzatáról 3.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11804 cím - onként vállalt
feladat-mfü tidésicéIĹlźúađottpénzeszkozelőirźnyzatźra.

8./ A Magdolna Negyed III. projekt T1 és T4 pľogľamľa tewezett eloitźnyzatok közötti
átcsopoľtosítás szfüséges a megvďósítás éľdekében.
A Képviselő-testtilet
- az onkoľmźnyzatkiadás 11604 cím Magdolna Negyed III. projekt - öpként vá|łaltfelađat _
T4 progĺam dologi e|őirźnyzatfuő|12.443,I e Ft-ot átcsoportosítaszemé|yi juttatás megbízási
díj előinínyzatétta |1.|95,2 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźýźlru|ási
adó előirányzatáĺa |.247,9 e Ft-ot.
- az onkormányzatkiadás |1604 círn Magdolna Negyed III. projekt - önként vźi|a|tfeladat _
T1 program személý juttatás megbízási díj eIőirźtnyzatfuőI 1.190,0 e Ft-ot, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájarulási adó eloirányzataről 289,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a
T4 pľogram munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźtulási adó e|őirányzatźra.

9.ĺ A szociális nylíri gyeľmekétkeztetésre 5.045,0 e Ft központosított áltami támogatásban
részesiilt az onkoľmányzat. Atźmagatás elszámolĺását követően a fel nem hasznáit22,9 eFta
ktizponti k<iltségvetésbe visszafizetésre kerĹilt, melyet a költségvetési ľendeleten át kell
vezetĺĺ.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat bevételi 11301 cím helyi önkormanyzatok általanos mfüödéséhez és
ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatásokon belül a központosított állami támogatás
- kötelező feladat - e|őirźnyzatát és ezze| egyidejiĺleg a kiadás dologi - k<itelező feladat -
e|oirányzatźńLz'g e Ft-tal csökkenti a szociális nyźri étkeztetés elszámolasa címén.

10/ Gyeľmekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatás címén Erzsébet
utďvány fotmájában az onkoľmányzat 18.078,6 e Ft támogatásban ľészesült, az eseti
támogatás összege gyermekenként 5.800,0 e Ft.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormźnyzat bevételi II304 cím - kötelező feladat _ helyi önkormányzatok általanos

működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak
juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás elóitźnyzatát 18.078,6 e Ft-tal megemeli
eseti gyeľmekvédelmi támogatĺís természetbeni juttatás a címén.
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11.ĺ Az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatók októbęr havi
onkormanyzatttĺnogatásátazalźhbiakszerintkellmódosítani:

a) Nevelési feladatok
- óvodapedagógusok nevelő munkáját kozvetlenül
segítők szźlma és támogatása lemondiís

óvođamfütidtetés támo gatása

felülvizsgál ata a|apjźn az

- 13.600,0 e Ft
+ 18,0 e Ft

osszęsen:

b) Szociális _ gyermeknevelési feladatok
- szociális étkeztetés
-házi segítségnyújtás
- időskoruak nappali e|Iźúźsa
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- szenvedélytetegek nappali eIlátísa
- bölcsődei ellátás
- gyermekek átmeneti otthona ellátas

osszesen:

- 13.582.0 e Ft

- 830,4 e Ft
- 1.160,0 e Ft
- 109,0 ę Ft
- 1.500,0 e Ft
- 1.240,0 e Ft
- 6.917,4 eFt
- 1.27I,3 eFt

- 13.028,1 e Ft

Az a)-b) pontban foglalt lemondas összege összesen 26.610,| e Ft, melynek fedezetéül

23.169,8 e Ft összegben a mfütidési céltartzlék előirĺínyzatoĺ az á||ami támogatĺĺsok
lemondása előirźnyzatát és 3.440'3 e Ft összegben a műkĺidési általrínos tartalékot javaslom
megjelölni.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat 11108-02 cím miiköđési bevételen beltil a helyi ĺinkoľmányzatok
általĺĺnos működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások - kĺltelező
feladat - e|óirźnyzatźú26.6|0'1 e Ft-tal, a kiadás 11107-01 cím működési cél és áltďrĺnos

taľtalékon beltil az állami tźnnogatás lemondasa - kötęlező feladat - előirányzatźń23.|69,8 e

Ft-tal és a mfüĺidési általanos tartalék . kĺitelező feladat _ elóirźnyzatźLt 3.440,3 e Ft-tal
csökkęnti á||ani tĺímogatás lemondása címén.

c) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztętési támogatás lemondása a bölcsődei
ellátottakľa ĺisszesen 612,0 e Ft, mely lemondás fedezetéül a Katica ovoda - Bölcsőde és az
Egyesített Bölcsődék élelmiszer beszerués kiadási és felügyeleti támogatźls e|őírźnyzatát
jelölöm meg.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat 11108-02 cím mĺĺködési bevételen beltil a helyi önkormányzatok
általános mfüĺjdéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami tĺímogatások - kötelező
feladat _ előirźnyzatát és a kiadás 1t 108-02 cím Íinanszirozási mfüödési kiadásokon belül az

írźnyrtőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kotęIezo feladat - előirćnyzaÍźú
6|2,0 e Ft-talcsökkenti állami tźlmogatás lemondása címén.
- az Egyesített Btilcsődék 40|00-02 cím - kĺjtelező feladat _ finanszírozási műkĺjdési
bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő
jővźtkása előirtnyzatáÍ és a kiadás dologi e|őirźnyzaton belül a céljellegiĺ élelm'iszer bęszęrzés
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e|oirźnyzatát bruttó 210,4 e Ft-tal csĺjkkenti ingyenes és kędvezményes gyermekétkeńetéshez
kapcsolódó ál lami trámo gatlĺs lemondása címén.
- a Józsefuárosi Intézménymfütidtető Közpoĺt72102 cím - kötelező fe|ađat - ťĺnanszíĺozási
múkĺidési bevételen beltil az iľányítószeľvi tĺĺmogatasként folyósított támogatás fizetési
szám|án t<jrténő jővź.ŕ.rása e|óirźnyzatźú és a kiadas dologi e|ólrźnyzaton belül a céljellegű
élelmiszer beszerzés elokźnyzatát bruttó 40I,6 e Ft-tď csĺikkenti bölcsődei ingyenes és
kedvezményes gyeľmekétkeztetéshez kapcsolódó állami tĺámogatás lemondása címén.

d) Ingyenes és kedvezményes gyeľmekétkeztetésitĺĺmogatas lemondás ĺisszege 8.466,0 e
Ft, az óvodfü és iskolák esetében a lemondás miatt az itźnyitőszervi tĺímogatás kiadasi
megtakarítás összege 10.047,5 e Ft, mely feďezí a lemondott állami támogatas összegét. A
kiil<inbözet 1.581,5 e Ft, melyet javaslom a mfüĺjdési általanos taľtalékľa helyezni.

A Képviselő-testiilet
- az Onkotmźnyzat lll08-02 cím miíködési bevételen belül a helyi önkormĺínyzatok
általános miĺködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó ĺĺllami támogatások - kötelező
feladat _ e|óirźnyzatźú 8,466,0 e Ft-tal csökkenti, a kiadás 11108-02 cím finanszítozási
működési kiadásokon beliil az iľányítószervi támogatĺásként folyósított támogatas kiutďása -
kötelező fe|adat - e|ófuźnyzatźľ- 10.047,5 e Ft-tal csĺjkkenti rĺllami támogatás lemondása címén
és ezze| egyidejűleg a kiadas 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon beltil az
általános tartalék _ kötelező feladat _ elóirźnyzatát 1'581,5 e Ft-tal megemeli kedvezményes
étkeztetés kiadasi megtakaľítasa címén'
- a Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ 72102 cím - kötelező feladat . finan{zírozásí
mfüödési bevételen be|u| az irtnyítőszervi támogatĺásként folyósított támogatźs fizetési
szám|źn ttiľténő jővźĺĺása elÍĺfuźnyzatát 7.92|,5 e Ft-tal, az intézményi mfüödési bevételek
előfuányzatát 1.383,8 e Ft-tal és a kiađás dologi előlĺźnyzaton bęlül a céljellegu vásaľolt
élelmezés e|oirźnyzatáú bruttó 9.305,3 e Ft-tal csökkenti ingyenes és kedvezményes
gyermekétkeztetéshez kapcsolódó állami támogatźs lernondása címén.
- a Józsefuarosi Intézménymfüödtető Központ 72103 cím _ k<ĺtelező fe|adat. ťtnanszkozási
mÍĺkĺidési bevételen belül az bźnyitőszervi tĺímogatasként folyósított tźlmogatas fizetési
szám|án t<jľténő jőváfuása e|őlĺźnyzatźÍ 2.126,0 e Fttal csökkenti, az intézményi mfüĺidési
bevételek előlrźnyzatát 90,3 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi előirźnyzaton beltil a
céljellegú vásaľolt élelmezés etőirźnyzatát bruttó 2.035,7 e Ft-tal csökkenti ingyenes és
kedvezményes gyermekétkeztetéshez kapcsolóđó állami tamogatás lemondása címén.

Ĺ2.l A prémiumévek programban ľésztvevők után kĺizpontosított állami tĺímogatásként2013.
III. negyedév után 1.316,0 e Ft illette męg az onkoľmányzatot.

A Képviselő-testÍilet
- az Önkormźnyzat 11108-02 cím - kötelező feladat _ bevételi helyi önkormźnyzatok
áltďĺínos mfüĺidéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó á||ami trímogatások e|őirányzatźi és
a kiadás ťtnanszitozási mfüĺjdési kiadások előirźnyzatźnbeIi| azfuźnyítőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - kötelező felađat _ e\őirányzatěľ- I.316,0 e Ft-tal megemeli a
pľémiumévek 2013. III. negyeđévi központosított állami tétmogatás címén.
- a Polgáľmesteri Hivatal 12202 cím ťlnanszírozźsí mfüödési bevételeken beliil az
fuányítőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás ťĺzętési szźlm|źntörténő jőváítás _ kĺjtelező
feladat - és kiadási személyi juttatáson beltil a kĹilsős személyi juttatás - bér - kote|ező felađat
_ 1.013,0 e Ft, cafetéľia - önként vallalt 22,0 eFt - előirányzatát 1.035,0 e Ft-tal, munkáltatót
terhelő jarulékok és szociális |lozzźĄźxulźlsi adó e|oirźnyzatát - szociá,|is hozzäjarulási adó _
kötelező feladat -2l3,0 e Ft, EHo - tlnként váI|alt feladat _4,0 e Ft- előirányzatźLt277,0 eFt-
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tal, dologi elóitényzatan belül az SZJA - ĺinként vállalt feladat _ előírányzatźLt 4,0 e Ft-tal
megemeli a prémiumévek 2013. III. negyedévi központosított álIami támogatása címén.

13./ Az EgészségĹigyi Szolgálat vezetoje az iĺtézmény kĺĺltségvetését kéri módosítani az
alábbi bevételi t<ĺbbletekkel és annak felhasznźtIźlsa címén.

a) Közfoglalkońatźs címén kifizetett összeg 259,0 e Ft, melyből a Munkaügyi Központ
216,0 e Ft-ot megtérített. Az önĺész osszege 43,0 e Ft, melynek fedezete a mfüödési
céltaľtalék k<izfo glalk oztatás ĺjnĺész eloírányzatán biztosított.
A Képviselő{estiilet
- az onkormźnyzat kiadas 11107-01 cím múkĺjdési cél és általanos taľtalékon belül a
közfoglďkońatás ĺinĺész - kötelező feladat _ előirźnyzrtáÍőI 43,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11108-02 cím finanszítozási műköđési kiadasokon beliil aZ iľányítószeľvi
támogatáskéntfolyósítotttźtnogatáskiutalása-kotęIęzőfeladat-eIőfu źnyzatára.
- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím finanszirozási mfüödési bevételeken beLul az
irányítószervi tĺímogatásként folyósított tĺĺmogatĺís fizetési számlĺán tĺjľténő jőváirása -
kĺjtelező feladat _ e|őirźtĺlyzatéLt 43,0 e Ft-tal, a működési célú támogatás źt|Iamhánartáson
beltĺlről - kötelező feladat - előirźnyzattLt2l6,0 e Ft-talmegemeli közfoglalkoztatás címén.
- az Egészség1lgyi Szolgĺílat 50100 cím kiadás személyi juttatas - kötelező feladat _
e|okźnyzatát 228,0 e Ft-tal a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzźljźrulási adó -

kcjtelező feladat _ előirźnyzatát3l,O e Ft-tal megemeli közfoglďkoztatás címén.

b) Az íĺtézmény saját intézményi mfüĺjdési bęvételi többlete - szo|gá|tatásból - I.251,a
e Ft, melyet az intézmény u Auróra Rendelő lift felújítására és dologi mfüĺjdési kiadásokľa
kívan felhasználni.
A Képviselő-testiilet
- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi intéznényi működési bevétel - kötelező
feladat _ előirźnyzatát és a kiadás dologi - kĺitelező fe|adat _ előlrźnyzatát 1.000,0 e Fĺtal
felújítás _ kötelező feladat _ eloirěnyzatźúzsl,O e Ft-tal liftfelújítasa címén.

c) Azintézmény oEP ťlnanszírozási bevételi többlete 48.000,0 e Ft, amit aziĺĺtézmény a
bérfej lesztésľe kapott.
A Képviselő-testület
- azEgészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi mfüödési célú támogatĺĺs źt|Iarnhźztartáson

belülre - kötelező feladat _ e|okźnyzatát 48.000,0 e Ft-tal és a kiadas személyi juttatás -

kötelező feladat - előirányzatát 33.000,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő jáľulékok és

szociális hozzźtjaru|ási adó - kötelező felađat_ eloirźnyzatźú.15.000,0 e Ft-tal megemeli.

14.l Az oszirőzsa Gondozó Szolgálat vezetóje az intézmény költségvetését az a|ábbiakka|
kéri módosítani.

a) Nyári diĺĺkmunka fogla|końatásra kifizetett és megtériilt összeg 1.380,9 e Ft.

A Képviselő-testĹilet
- az Ószirőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi mfüödési célú tĺímogatás
á||amhźztartáson belülľől - önként vállalt feladat _ e|ólrźnyzatát és a kiadás személyi juttatás

- ĺjnként vá||a|t feladat -, ezen belĺil egyéb bérľendszer a|á'tartozők illetménye elofuányzatźÍ
1.380'9 e Ft-tď megemeli.
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b) Az intézménynek áfa visszatérülésből 32.525,0 e Ft bevételi többlete keletkezett, mely a
kĺiltségvetési rendelet értelmében év kdzben, de legkésőbb a pénzmaradvány elszámolásnál
elvonásra keľtil. Javasolt az iĺtézmény bevételi többletét év közben elvonni és a míĺködési
által áno s tarta|ékĺ a helye zni.
A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat 11108-02 cím finanszitozźsi műkĺiđési kiadason bęlül az fuźnyítőszervi

támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kĺjtelező feladat _ előirányzatľól 32.525,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11107-01 cím miiködési cél és általaĺlos tarüalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat _ előirźnyzatfua.
- az Ószirőzsa Gondozó Szo|gáIat 40100-01 cím bevételi intézményi miĺktjdési bevételen
belül az áfa visszatéľtilés - kötelező feladat - előitźnyzatát32.525,0 e Ft-tal megemeli és ezze|
egyiđejűleg a mfüödési finanszírozasi működési bevételeken belül az iĺányítószervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|źn történő jővźtirása _ kĺltelező feladat _
előirtnyzatát 32.525,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

c) Az oszirőzsa Gondozó Szolgálat vezetője a nem adatlĺtviteli célú távközlési díjak
továbbszám|ázásábő| és ebből adódó kiadási meglakaritźts miatt kér módosítást. Javasolt a
600,0 e Ft megtakańtást az áIta|źnos taľtalékra helyezni.

A Képviselő-testĺilet
. az oszirőzsa Gondozó Szo|gá|at 40100-01 cím kiadás dologi - kote\ező feladat _
e|őirányzatan belül a továbbszźlm|azas kiadási - kötelező feladat - el(ĺkźnyzat 600,0 e Ft-tal
megemelni, a nem ađatátviteli cé|tl távkazlési díjak - kötelező feladat _ előirźmyzatát 600,0 e
Ft-tal csökkenteni.
- az Ószirózsa Gondoző Szolgálat 40100-01 cím bevétęIi inténrlényi mfüöđési bevétęlen
belül a tovélbbszámlázás - kĺjtęlező feladat _ eLőirényzatát 600,0 e Ft-tal megemeli és a
műkĺjdési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószervi tźnlogatásként folyósított támogatrás
ťtzetési szźnĺiźntörténő jóvźtírźsa_ kötelęző feladat _ e|ofuźnyzatát 600,0 e Ft-tď csökkęnti.
- az onkoľmźnyzat 11108-02 cím finanszírozási mfüödési kiadiíson beltil az iľanyítószeľvi

támogatásként folyósítotttźmogatźls kiutalása - kötelező feladat _ előirźnyzaÜről 600,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11107-0l cím mfüödési cél és általanos taľtalékon be|i| az általanos
tartalék - kötelező feladat _ e|őitźnyzatitra.

d) Ktizfogla|koztatás címén kjfizetett ĺisszeg 9l,2 e Ft, ebből megtértilt 77,4 eFt. Az ĺjnĺész
l3,8 e Ft, melynek fedezete a mfüödési céItarta|ék közfoglalkoztatźs önĺész előirźnyzatźn
biztosított.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat kiadás 1II07-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül a
közfoglalkoztatźs önľész _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatźttő| 13,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadas 11108-02 cím finanszíror,ási műkiiĺlési kia.ĺláson beltil az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása -köte|ezo feladat _ e|oirányzatra.
- az oszírőzsa Gondoző Szolgźtlat 40100-01 cím bevételi mfüĺidési finanszírozási bevételen
belül az irźnyitőszervi tiímogatásként folyósított tłĺmogatás fizetési számlźntöľténő jóváírása -
kötelező feladat - e|őiráĺyzatźt |3,8 e Ft-tal, a miĺködési célú tĺímogatás áIlamhánatásoĺ
beliilre - kötelező feladat _ e|őitźnyzatźú 77,4 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás - kötelező
feladat _ e|őirźnyzatát 7I'8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźtu|ási
adó - ktjtelező felađat_ előirányzatźLt 19,4 e Ft-tal megemeli.
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e) Az íntézmény ellátási díj bevételi kiesése vaľhatóan év végéig 4.100,0 e Ft lesz, a vásaľolt
élelmezés kiadási megtakaľítasa 30.000,0 e Ft. Javasolt a bevételi kiesés törIése a kiadási
megtakarítással szemben, valamint az ezen felüli kiadási megtakarítás elvonása és a múkodési
céltaľtalékon beltil az áIlrami támogatások lemondása céItarta\ék felĺjltése.

A Képviselő-testület
- az Oszirózsa Gondoző Szo|gźiat 40100-01 cím - kĺjtelező feladat _ bevételi ntézĺnényi
műkĺjdési bevételek és kiadas dologi - vĺásarolt élelmezés - céljellegu elokányzatźLt3.f63,6 e

Ft-tal törli bevételi kiesés címén, és a kiadás dologi - vásarolt élelmezés - céljellegű
előirźnyzatát 18.466,7 ę Ft-tal csökkenti kiadási megtakaľítas elvonása címén.
- az Oszirózsa Gondoző Szo|gáIat 40100-01 cím _ kötelező feladat - bevételi mfüödési
ťĺnanszirozási bevételeken belül azirźnyítőszervitźlmogatĺásként folyósított támogatás ťtzetési
szźlm|źn tĺjrténő jőv étfu ása előirźny zatát I 8,4 6 6,7 e Ft-tal csĺjkkenti.
- az onkotmtnyzat 11108-02 cím - kötelező feladat - kiadas működési ťtnanszitozźsi
kiadásokon belül az iľĺĺnyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
előirźnyzatáÍőI 18.466,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím múkodési cél és általanos
taľtalékon be|nl az átlami támogatás évklzi lemondasa céltaľtalék e|olĺtnyzatára.
az oszirőzsa Gonđozó Szolgálat 40100-01 cím _ önként vállďt feladat - bevételi intézményi
mfüödési bevételek és kiadás đologi - vásaĺolt élelmezés - céljellegrĺ elófuányzatź./-836,4 eFt-
tal töľli bevételi kiesés címén, és a kiadás dologi - vásĺĺrolt élelmezés - céljellegrĺ
e|óiźnyzatát].433,3 e Ft-tal csökkenti kiađasi megtakaľítás elvonasa címén.
- az Ószitőzsa Gondoző Szo|gáIat 40100-01 cím _ önként vźllla|t fęladat - bevételi mfüĺjdési
ťlnanszltozási bevételeken belül azirźnyítőszervitźtmogatĺĺsként folyósított támogatas fizetési
száĺr:Jźn történő jőv áfu ása e|őiĺźny zatát 7 .433,3 e Ft-tď csĺjkkenti.
- az onkoľmźnyzat 11108-02 cím - ĺjnként vállalt feladat - kiadĺás mfüĺjdési ťlnansziroztsi
kiadásokon beltil az iranyítószervi tĺĺmogatásként folyósított támogatĺís kiutalasa
eloirźnyzatań| 7 .433,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1l107-01 cím mfüĺjdési cél és általanos

tartalékon beliilaz á|Ianitámogatás évkĺizi lemondása céltaľtalék e|őirźnyzatáĺa.

ĺ.5./ A Józsefuĺíĺosi Egyesített Bölcsődékvezetóje azlntézmény költségvetésének módosítását
az alábbíak szeľint kéri.

a) Nagyéľtékű eszkozok, szĺímítástechnikai eszközök, valamint a gépjrĺľmiivásáľlás
e|őirźnyzatanak kiegészítését a dologi kiséľtékű tźrgyi eszközök eLoirźnyzatának terhére.

A Képviselő-testiilet
- az Egyesített Bölcsőđék 40100-0f cim kiađás dologi _ kdtelező feladat _ kisérté]cű targyi
eszkĺjzök elóitányzatfuő| T90,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás beruhrízás - kotelęző feladat -
előir źny zatáĺ a gépj armí:vásĺĺĺlás címén.
- azEgyesített Bölcsődék 40100-0f cim kiađás dologi _ kötelező felađat _ kiséľtékű tugyí
eszközök e|őfuźnyzatĺľól 114,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás beruházás - ktjtelező feladat _

mo so gató g ép b eszerzése címén.
- azEgyesített Bölcsődék 40100-02 cim kiadás dologi _ kĺjtelező feladat _ kiséľtékű taryyi
eszközök előirźnyzataÍő| 2.603,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás beruhazás - kĺitelező feladat _

számítźstechnikai eszközök beszerzése célj ából.
- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím finanszirozási múködési bevételeken belül az
ítźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtrrllán történő jővźftása _

kotelező feladat - e|őkárlyzatźrőI 2.908,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a ťĺnanszirozásí beruházási,
felújítási bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizętési
számlźntĺirténő jőváírása_kotę|ezófeladat_előírźnyzatára.
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- az onkoľmźnyzat 11108-02 cím múk<jdési finanszírozási kiadáson belld'| az irányítószervi
támogatásként folyósított tlíľnogatás kiutaIasa - kötelező feladat _ eIőirtnyzatarő|2.908,3 eFt-
ot átcsoportosít a ťlnanszírozási beruházási, felújítrĺsi kiadáson beltĺl az irźnýtőszervi
tiĺmogatásként folyósított tlĺmogatás fizetési sztĺĺián töľténő jőváítźsa _ kĺjtelező feladat -
e|őirźnyzatára.

b) A Józsefi.árosi Egyesített Bĺilcsőđék intézményvezetője az intézmény a nem adatátviteli
célú távközlési díjak továbbszám|azásábőI és ebből adódó kiadási megtakarítas miatt kér
módosítást. Javasolt a930,0 e Ft megtakaľítást az źitalánostartalékĺa helyezrri.

A Képviselő-testiilęt
- azBgyesített B<jlcsődék 40100-02 cim kiadás dologi - kötelező feladat _ e|óirźnyz-atĺĺn beltil
a továbbszám|ázás kiadási - kötelező feladat - előfuányzat 930,0 e Ft-tal megemelni' a nem
adatátviteli célűtźLYkozlési díjak - kötelező feladat _e|őirźnyzatźLt930,0 e Ft-tal csökkenteni.
- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cim bevéteIi intézményi működési bevételen belül a

továbbszám]źtzźs - kötelező feladat _ előkźnyzatźĺ 930,0 e Ft-tal megemeli és a miíködési
ťlnanszirozási bevételen beliil az fuányítőszervi támogatrĺsként folyósított tĺĺmogatás ťrzetési
szőmlén tĺiľténő jóváirása_ kötelező feladat _ e|ofuźnyzatát93},O e Ft-tď cs<jkkenti.
- az onkormźnyzat 11108-02 cím finanszítozěsi mfüĺjdési kiadáson be\ldrl az irányítószeľvi

támogatásként folyósított támogatás kiutalrísa - kötelező feladat _ előirźnyzatľól 930,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon beltil az általanos
taľtalék - kötelező feladat _ e|őfuźnyzatźna.

c) Az intézmény ellátási díj bevételi kiesés összege vźrhatőarl8.800"0 eFt, az élelmiszeľ
bęszęrzés kiadási megtakarítiĺsa 14.000,0 e Ft. Javasolt a bevételi kiesés ttĺrlése a kiadási
megtakarítással szemben, valamint az ezen feltili kiadási megtakarítás ęlvonása és a miĺködési
céltartalékon beliil az źůIami támogatások lemondása céltartalék felöltése.

A Képviselő-testĹilet
- azEgyesített Bölcsődék 40100.02 cim - kötelező feladat bevételi intézĺnényí mfüödési

bevétel elóirźnyzatź.ŕ- és a kiadás đologi - élelmiszeľ beszętzés - céljellegú eIőirźnyzatźú
8.800,0 e Ft-tal tĺjľli bevételi kiesés címén, a kiadás dologi - élelmiszerbeszerués _ céljellegiĺ
e|őfu źnyzatát 5 .200,0 e Ft-tal csökkenti.
- azEgyesített Bolcsődék 40100-02 cím_kote|ezó feladat - bevételi miĺködési ťnanszirozźsi

bevételeken belül az irányítőszervi támogatásként folyósított tźlmogatás fizetési szźmiźn
ttirténő j őv áír ása elolĺ tny zattLt 5 .20 0,0 e Ft-tal csökkenti.
- az onkormányzat 11108-02 cím - kĺitelező feladat - kiadás műk<idési ťlnanszítozási
kiadásokon beltil az irányítőszewi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
eloirtnyzatárőI 5.200'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím műköđési cél és általános
taľtalékon be|i| az állami támogatás évkozi lemondása céltaľtalék előirźnyzatára.

16.l A Családsegítő és Gyermekjóléti Kdzpont vezetője az intézmény költségvetését az
alábbiak szerint kéri módosítani.

a) A Népszínhaz u-i helyiség nasztő rendszeľ kiépítése miatt.

A Képviselő{estiilet
- az onkormźnyzat 11108-02 cím miíkcjdési finanszírozásí kiadáson belül az iráĺyítőszervi

támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kcjtelező feladat _ e|őirányzatárő| 294,0 e Ft-
ot átcsoportosít a ťĺĺanszirozási beruházási, feltĄítási kiadáson belül az irányitőszervi
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támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|án töľténő jővétirésa _ kötelező feladat _
e|őirźnyzatźra.
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím műkĺjdési finanszírozási bevételeken

belüI az irźnyitőszervi támogatásként folyósított trímogatás ťrzetési számláĺtörténő jővźtirása -
kotelező feladat - e|őirányzatárőI 294,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási ťtnanszitozási
bevételeken beltil az irányítőszervi trĺmogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
töľténő jóváírása- kĺjtelező feladat _ elóirźnyzatźtra.
- a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Kĺizpont 40100 cím kiadás dologi - kötelező
feladat _ eIóhźnyzatán beltil kiséľtékíi tźlrgyi eszközök beszętzése e|őirtnyzataľől 294,0 e Ft-
ot átcsopoľtosít a beruhánási_ kötelező feladat _ e|oirányzatźtra.

b) A 92l2013.(V.21.) számťl Humrĺnszolgáltatási Bizottság hatfuozat éľtelmében nyláľi
tźtboroztatásÍa az intézméĺy a szociális-gyeľmekjóléti támogatasként 430,5 e Ft támogatasban
részesült, amit azintézmény egyéb sajátos bevételként könyvelt el.

A Képviselő-testiilet
- a Családsegítő és GyeľmekjóIéti Központ 40100 cím bevételi intézményi műkĺidési
bevételek - önként vá||alt feladat _ e|őhźnyzatát és a kiadás dologi - önként vállalt feladat _
előirányzatát430,5eFt-talmegemelitźtbotoztatátscímén.

c) Az íntézmény a nem adatátviteli céItltávkozlési díjak továbbszámIazásábő| és ebből adódó
kiadási megtakarítás miatt kér módosítast. Javasolt a 120,0 e Ft megtakałítást az át|ta|źnos
tartalékĺa helyezni.

A Képviselő{estület
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím kiadas dologi - kötelező feladat -

e|őirźnyzatán beltil atovźtbbszźm|źzás kiadási - kötelező feladat - e|óirányzat |20'0 e Ft-tal
megemelni' a nem adatátvite|i céItltźxkozlési díjak - kotę|ezó feladat _ e|őltányzatát 120,0 e
Ft-tal cscikkenteni.
- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont 40100 cím bevéte|i iÍnéałľLényi mfüödési

bevételen belül a továbbszámlázás - kĺitelező feladat _ e|őírányzatźú 120,0 e Ft-tal megemeli
és a működési ťrnanszirozási bevételen beltil az irźnyítőszervi tźmogatásként folyósított
támogatás fizetési szźlm|źn történő jővákása _ kötelező feladat _ előfuźnyzatźĺt 120,0 e Ft-tal
csĺlkkenti.
- az onkormányzat 11108-02 cím finanszírozási mfüĺjdési kiadáson bel{il az iľányítószervi

támogatásként folyósított támogatĺĺs kiutalása -kote|ező feladat _ e|őfuányzattő| 120p e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím műkĺĺdési cél és általános taľtalékon belÚ,| az általĺános
taftalék - kotelező feladat _ e|óir ány zatáĺ a.

c) A TÁMoP 5.2.5/A.IO11-2I0-O005 ,,Képet adunk, képességet fejlesĺĺink,, páIyźfjati
pénzeszkozbő| azintézméĺy számlájźna 6'610,0 e Ft keľült j őváírásta.

A Képviselő-testĹilet
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi műkcjdési célú trĺmogatás
źilamhánartáson belülre _ önként vźllalt feladat - e|őfuźnyzatźLt 6.610,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás _ ĺlnként vá|Ia|t feladat _ e|oirźnyzatát 3.365,0 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájźtrulźlsi adó - önként vállalt fęladat - eIőirźnyzatát 908,0 e
Ft-tal, dologi - tjnként vállalt feladat _ e|őirźnyzatátŻ.337,0 e Ft-tal megemeli.
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d) A tÉlpr-program keľetén belül a kaĺbantartási és az egyéb üzemeltetési
szemétszźĺIlítás, rovaľirtás _ e|őirányzata év végéig nem lesz e\ég, azonban akonizemi díjak
e|oktnyzatáná| meglakarítás vĺírható. Az intézmény vezetője a konszemi díjak céljeilěgű
e|oirźnyzatánakvárható maradviínyaról kér 950,0 e Ft összegíí átcsopoľtosítást.

A Képviselő-testtilet
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 4010l cím - önként vlíllalt fcladat - dologi kiadas
e|őfuáĺyzatan beliil a gázenergia - céljellegű - előirányzatań| 550,0 e Ft-ot, a viIlamos energia
- céljellegri - előiľanyzatárő| 400,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi kiadás karbantaľtási
e|ofuźnyzatĺĺľa 800,0 e Ft-ot, egyéb üzemeltetési kiadás előirányzatlĺra 150,0 e Ft-ot.

17./ Az óvodák vezďói a költségvetéstikön belül a tłjrzsgźrda, jubileumi jutalom
e|őfuányzatát, valamint atáppénz-hozzájtrulás e|őírtnyzatát kérik módosítani, mivel a20|3.
szeptember utáni időszaki jutalmak kifizetésnéI mźr a béľemelés összegével kellett kifizetni a
dolgozóknak a jutalmak összegét. A tĺjbbletet az iĺtézmények saját költségvetésfüből ki
tudták gazdrílkodni.

a) Gyerek Virág Napközi otthonos óvoda

A Képviselő-testĺilet
- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím műkĺidési Íinanszirozási kiadásokon be]ru| az
irĺínyítószervi támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása _ önként váIlalt feladat _
előirányzatáĺő| II2,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az irányítószervi tźrnogatásként folyósított
támogatás kiutalása _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatfua,
- a Gyerek Virág Napközi otthonos ovoda 72LOO-O5 cím mfüodési ťlnaĺszírozási
bevételeken beltil az itźnyítőszeľvi támogatásként folyósítotl támogatás fizetési szźmlźn
töľténő jőváírása - önként vállalt feladat _ eLoirźnyzatnő| 112,0 e Ft-ot átcsoportosít a az
fuányítőszervi tiímogatásként folyósított tamogatás fizetési számlán töľténő jőváírása _
kĺ'telező feladat _ előkźnyzatfua.
- a Gyerek Virág Napközi otthonos ovoda 72IO0-O5 cím kiadás - kötelező feladat _
személyi juttatás e|őirányzatán belül az alapilletmény e|őirányzatarőI !45,0 e Ft-ot
átcsoportosít a munkáltatót teľhelő jaľulékok e|őirányzatáta 33,0 e Ft-ot, a kiadas - <inként
vá||a|t feladat _ személyi juttatás e|óirźnyzatan belül a torzsgźrda jutalom - céljellegu _
e|oirányzatĺĺra 88,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jĺírulékok - céljellegű - előitáĺyzatára24,O e
Ft-ot.
- a Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 72100-08 cím - kötelező feladat_ kiadás személyi

juttatás e|oírányzatán belül az a|api|Ietmény e\őkányzatárőI 20,O e Ft-ot átcsoportosít a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|asi adó előiľźnyzatźn belül a tźppénz-
ho zzáj áruIás e|őir źny zatár a.
- a Napsugĺáľ Napközi otthonos ovoda 72I00.0g cím - kĺjtelező felađat - kiadás személyi

juttatáson belül az alapilletmény e|oirźnyzatfuő| 333,0 e Ft-ot átcsoportosít a jubileumi
j utal om - cé lj ell e grĺ e|óir źny zat - e|őir źny zatáĺ a.
- a Napsugĺír Napközi otthonos ovoda 72I00-O9 cím - kote|ező feladat _ kiadás személyi

juttatás, ezen belül az a|apilletmény előirlínyzatárőI19,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a munkáltatót
terhelő jarulékok és szociális hozzájźlrulási adó eIőirźnyzatan belül a táppélu-hozzájáruIás
e|oirányzatára.

- a Hétszínvirág Napktjzi otthonos ovoda 72I0O-I2 cím - kĺitel ező feladat_ kiadás személyi
juttatás ezen belül az a|api||etmény előirányzatźrő| 152,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkáltatót
terhelő jĺírulékok és szociális hozzájárulási adó előírźnyzatĺĺn beliil a tźĺppélu-hozzájáru|ás
eIőfuánvzatźra.
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- a Mesepalota Napközi otthonos óvođa 72tO0-14 cím - kötelezo ťeladat _ kiadás személyi
juttatás, ezen belül az alapil|etmény előiranyzatźltő| 234,0 e Ft-ot átcsoportosít a jubileumi
jutalom - céljellegű _ előfućnyzatára. 

,
- aSzźnszorszép Napközi otthonos ovoda 72I00-rc cím - kotelező feladat- kiadás személyi

juttatás e\őirźnyzatán belül az aIapi|Ietmény előirźnyzattltőI 32,0 e Ft-ot átcsoportosít a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźljźlruIási adó e|őírtnyzatán belĹil a tźrypéĺu-
hozzájäruIźlselőirźnyzatźtra.
- a Pitypąng Napk<izi otthonos ovoda 72100-15 cím - kĺjtelező feladat _ kiadas személyi

juttatás e|őirźnyzatLín belül az a|api|Ietmény előtrźnyzatáÍőI 42,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájźru|źlsi adó eLóirźnyzatlán beliil a táppéĺu-
hozzájáru|áseloirtĺnyzatáta.
- aKaticaóvoda_ Bölcsőde 12100-|6 cím - kötelező feLadat_ kiadás személyi jutlatźs, ezen
belül az alapilletmény előiľanyzatźnőI 139,0 e Ft-ot átcsoportosít a jubileumi jutalom -

célj elle gtĺ - e|óirźny zatźr a.

a Katíca ovoda _ Btjlcsőde 72100-16 cím - kcitelező feladat - - kiadás személyi juttatás

eLőirtnyzatan belül az a|api||etmény előirźnyzatárő| 15],0 e Ft-ot átcsoportosít a munkáltatót
teľhelő jarulékok és szociális hozztĄáruIźlsi adó e|őirźnyzatán belül a táłppénz-hozzĄáru|źs

e|őirźnyzatźra.

18./ A Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ vezetője a 72103 címen belül tĺjrzsgárda
jutalom évkozi kifizetése címén kér átcsopoľtosítást.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormányzat 11108-02 cím múködési finanszírozźsiklađáson belül azirźnyítőszerui

támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kote|ező feladat _ e|őirźnyzatań| 56,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a mfütidési finanszírozási kiadáson beltil az itźnyítőszervi támogatásként

folyósított trĺmogatásként folyósított tiĺmogatás kiutalása - önként vállalt feladat
e|őktnyzatára.
- a Józsefuĺĺrosi Intézmén5'műkĺidtető Központ 72103 cím műkĺjdési finanszírozási bevételen

belrrI az iĺányitőszervíttĺmogatźtsként folyósított támogatás ťĺzetési számlántöľténő jőváírása -
kotęIezo felađat - előiľanýzaffrőI 56,0 e Ft-ot átcsoportosít a mfüĺjdési finanszírozási
kiadáson beltil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szélmláĺ történő
jőváírása - önként vállalt feladat_ előírányzatáĺa.
- a Jőzsefvaľosi Intézménymfüödtetési Központ 72103 cím kiadás - kötelező feladat _

szemé|yi juttatás' ezen belül az a|api||etmény e|őfuźnyzatárőI 44,0 e Ft-ot, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájélruIźlsi adó előirźnyzatźrőI I2,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás - önként vállalt feladat _ szeméIyijuttatás, ezen belĹil atotzsgáĺda jutalom - céljellegrĺ
_ előirányzatáta 44,O e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzźtjaru|ási adó -

céljellegu - e|őirźnyzatźlta 12,0 ę Ft-ot.

!g.l A Képviselő-testiilet a Losonci teri a.ltalrínos Iskola uszoda úszómestereinek megbízási
díj fedezetéül a Józsefuarosi Intézményműködtető Központ bérmegtakarítását jelölte meg.

Tekintettel arľa, hogy a bérmegtakarítás kötelező fe|adatonképzőđott, ezért az átcsoportosítás

indokolt.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat 1 1108-02 cím működési ťlnanszírozásí kiadáson beLÚil' az írányítőszervi

támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező fęladat _ előirźnyzattrő| 895,0 e Ft-
ot átcsopoľtosít a mfüödési ťlnanszírozási kiadáson belül az fuányítőszervi támogatásként
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folyósított támogatásként folyósított támogatás kiutalása - ĺjnként vállalt feladat -
előirtnyzatára.
- a Józsefuaĺosi Intézményműködtető Központ 72I0I cím mfüödési finanszírozźsi bevételen
belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számltntörténő jóváírása -
kötelező feladat _ előirźnyzatźrőI 895,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 72103 cím mfüĺjdési
ťlnanszirozási kiadáson belül az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|źln tĺĺrténő jővźlíĺá"sa' - ĺinként vŕllla|t felaĺlat _ e|őińnyz,atŕra,
- a Józsefuarosi Intézményműkcidtetési Központ 72|0I cím kiadás - kötelező feladat _
személyi juttatás, ezen belül az alapi||etmény e|őirényzatárőI 720,0 e Ft-ot, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociá]is hozzájarulási adó eLőirźnyzataÍő| |75,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
72|03 cím kiadás - <inként vállalt feladat _ személý juttatás, ezen beliil megbízási
eloirányzatáĺa 720,0 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő jrĺrulékok és szociális hozzájaraIási adó
e|oirźnyzatára 175,0 e Ft-ot.

20./ Az óvodfü 2012. évi étkeztetéséből adódó áfa visszatéľülés 2013. évben keľült
szĺímlájukon jóváírásra. A költségvetésről szóló rendelet éľtelmében javasolt tisszesen 5.686,0
e Ft elvonása és a mfüöđési általános larta|éWa helyezése. Az iĺtézmények kamatbevételi
többlete cisszesen 65,0 e Ft, melyet az iĺtézmények szakmai anyagok beszetzéste forđítanak.
Intézményenként a módosítás a ktĺvetkező :

A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ múködési finanszíľozási
kíadásokon belüt az irźnyítőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatas kiutalása
e|oirényzatáÍő| 5.686,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 11107-01 cím mfüödési cél és általanos
tartalékon belül az általĺínos taltalék - kötelező fetradat _ e|őírźnyzatźtra.
- a Gyerek Viľág Napközi otthonos ovoda 72I0O-O5 cím - kötelező felađat _ bevételi
intézméĺyi műktjdési bevétel e|őhźnyzatan belĺil a kamatbevételi előirányzatźtt5,0 eFt-ta|,az
áfa visszatériilés eLólĺányzatźLt 770,0 e Ft-tal megemeli a miiködési ťlnanszíľozasi bevételeken
belül az irźnyítőszervi trímogatasként folyósított trímogatás ťĺzetésí szánllán tĺirténő jőváfuása
előfuźnyzatát 770,0 e Ft-tal csökkenti, a kiadás dologi előfuányzattĺn belül a szakmai anyagok
beszerzése eloírźnyzatźlt 5,0 e Ft-tal megemeli.
- a Kincskereső Napkĺizi otthonos ovoda 72100-06 cím - kĺitelező feladat _ bevételi
iĺtézméĺyi mfüĺjdési bevétel e|oiráĺyzatan belül a kamatbevéte|i e|óirányzatát7,0 eFt-ta|, az
éfa visszatérülés előirányzatát 686p e Fttal megemeli a mfüödési finanszírozási bevételeken
bellj.l az irányítőszervi támogatásként folyósított üímogatás fizetési szám\źn tĺirténő jőváíĺása
e|őirźnyzatát 686,0 e Ft-tď csĺikkenti, a kiadás dologi előfuźnyzattín belül a szakmai anyagok
beszetzése előir źny zatát 7,0 e Ft-tal megemeli.
- a Hétszínvkág Napközi otthonos ovoda 72|00-|2 cím - kcjtelező feladat _ bevételi
iĺtézményi miĺkcidési bevétel e|őirźnyzatan betüt a kamatbevéte|i e|őiráĺyzatáft 5'0 eFt-ta|, az
źlfavisszatérülés e|ofuźtnyzatźú279,0 e Ft-tal megemeli a mfüödési finanszíľozĺĺsi bevételekęn
bęlĺJ| az irényítószervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|án töľténćí jóváírása
eloirányzatát 279,0 e Ft-tal csökkenti, a kiadás dologi e|őirźnyzatĺín belül a sza|<rrni anyagok
beszetzése elóirányzatźi 5,0 e Ft-tal megemeli.
- a Mesepalota Napközi oĺhonos ovoda 72I00-I4 cím - kötelező feladat _ bevételi
intézményi műkĺldési bevétel e|őirányzatán beliil a kamatbevételi előirĺínyzatát3,0 eFt-ta|' az
áfa visszatéľülés elóirányzatát 67I,0 e Ft-tal megemeli a mfü<jdési finanszírozási bevételeken
be|u| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźĺm|źn tcĺrténő jőváítása
eloirányzatát 67I,0 e Ft-tal csökkenti, a kiadás dologi előkźnyzatán belül a szakmai anyagok
beszerzése elókányzatát3,O e Fĺtal megemeli.
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- a Szivárvany Napkozi otthonos óvoda 72I0O-I1 cím - kĺitelező felađat _ bevételi
íntézményi múködési bevétel e|oirźnyzaÍan beltil a kamatbęvételi előiľanyzatćú 5,0 eFt-tal, az
áfa visszatérülés e\őirtnyzatźLt 502,0 e Fĺtal megemeli a műkĺjdési Íinanszírozási bevételeken
beltil az irćnyitőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szőłr/rźľl történő jőváírása

előirźnyzatát 502,0 e Ft-tal csökkenti, a kiadás dologi e|ohźnyzatan belül a szakmai anyagok
beszerzése e|oirányzatźLt 5,0 e Ft-tal megemeli.
- a Százszoľszép Napközi otthonos ovoda 721'00-1'0 cím - kĺitelező feladat _ bevételi
iĺtézményi működési bevétel eloitźnyzatĺán belül a kamatbevételi előiranyzatźft 6'0 eFt-ta|, az
áfa visszatérülés eLólĺányzatát 748'0 e Fĺtal megemeli a működési finanszírozásibevétęleken
belÜll az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án töľténő jőváítźsa
e|őirényzatát 748,0 e Ft-tal csĺlkkenti, a kiadás dologi eIőirźnyzatĺĺn belül a szaL<nai anyagok
beszerzése e|őlĺźnyzatát 6,0 e Ft-tal megemeli'
- a Napraforgó Napközi otthonos ovoda ]2100-07 cím - kĺitelező feladat _ bevételi
intézményi múkĺidési bevétel e\oirányzatán beltil a kamatbevételi előiranyzatźú 8,0 eFt-ta|, az
áfa visszatéľülés e\őirányzatát 439,0 e Ft-tal megemeli a működési ťlnarlszítozási bevételeken
belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetésí szźnrúźn történő jőváiľása

elólĺźnyzatát 439,0 e Ft-tal csĺlkkenti, a kiadas dologi előitányzatan belül a szakmai anyagok
beszerzése elofutnyzatát 8,0 e Ft-tal megemeli.
- a Pitypang Napktizi otthonos óvoda 72I0O-t5 cím - kötelező felađat_ bevételi intézményi
miĺkcjdési bevétel eloítźnyzatan beltil a kamatbevételi e|őirźnyzatát 8,0 e Ft-tal, az źfa
visszatérĹilés előirányzatáú 714,0 e Ft{al megemeli a mfüödési finanszírozási bevételeken
be\ul az irányitőszervi támogatásként folyósított tźtmogatźs fizetési szám|źn történő jőváírtsa
eLóirányżatát 714,0 e Ft-tal csĺikkenti, a kiadás dologi e|oirányzatrán belül a szakrnai anyagok
beszerzése e|őfuźnv zatát 8.0 e Ft-tal meeemeli.
- aKaticaovoda - göl".óđ. 7fIOO-I6-cím - kötelezo fe|adat- bevételi iĺtézĺnényimfüödési
bevétel előirźnyzatrĺn belül a kamatbevételi előiľányzatát 8,0 e Ft-tal, az źlfa visszatéľtilés
előirźnyzatźLt 877,0 e Ft-tal megemeli a mĺĺködési Íinanszírozási bevételeken beLu| az
iranyítószervi támogatásként foĹyósított tĺĺmogatás fĺzetési számĘźn történő jőváírása

előírźnyzatźLt 877,0 e Ft-tal csökkenti, a kiadás dologi eLőirźnyzatĺín belül a szakmai anyagok
beszetzése e|óirźnyzatát 8,0 e Ft-tal megemeli.
- a Vĺíľunk Rád Napközi otthonos óvoda 72l0O-08 cím - k<jtelező feladat _ bevételi
intézméĺyi működési bevétęl e|oírźnyzatán belül a kamatbevételi előiranyzatá't3,0 e Ft-tal, és

a kiadás dologi e\őkźnyzatán belül a szal<nai anyagok beszerzése e|oiĺányzatźi 3,0 e Ft-tal
megemeli.
- a Napsugar Napkcizi otthonos Ôvoda 72100-09 cím - kĺjtelezo feLadat - bevételi intézméný
mfüödési bevétel eIőirányzatán beltil a kamatbevételi előirányzatźLt 4,0 e Ft-tal, és a kiadás
dologi e\ofuányzatán belül aszabnai anyagok beszerzése eIóirźnyzatát4,0 e Ft-talmegemeli.
- a Koszoľú Napközi otthonos ovoda 72|00-13 cím - kĺjtelęzo fę|adat _ bevételi intézményi
múk<jdési bevétel elohźnyzatan belĺil a kamatbevételi előiĺĺínyzattLt 3,0 e Ft-tal, és a kiađas
dologi eloirźnyzatan belül aszakmai anyagok beszeruése előfuźnyzatźLt3,0 e Ft-tal megemeli.

21.l A Napsugar, a Gyerek Virág és a Koszoru óvodak alapítvźnyos ovifoci pźiyázaton
cisszesen 733,5 e Ft összeget nyertek, melyet kisértékű és nagyértéktĺ spoľteszközök és

szakmai anyagok bęszerzésre fordítanak.

A Képviselő-testĹilet
- Jőzsefvźtosi Intézményműkodtető Központ 72102 cím - önként vá||aIt fe|adat _ bevételi
mĹiködési célťl átvett péĺveszkoz e|oirtnyzattlt 52g,O e Ft-tal - Koszoľú óvoda 243,0 e Ft,
Gyerek Yirág óvoda 244,5 e Ft, Napsugaľ Övoda 4,I,5 e Ft - és felhalmozási céItl átvett

pénzeszkoz e|őirźnyzatát 204,5,0 e Ft-tal - Napsugár ovoda - és ezzel egyidejűleg a kiadás -
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önként vállalt feladat _ dologi előirányzatán beliil a kisértékű targyi eszközĺik beszeľzése és
s?akmai anyagok beszerzése előktnyzatźLt 529,0 e Fttal _ 

ýľeľek Viľág Napközi otthonos
ovoda 244,5 e Ft, Koszoľú ovoda 243,0 e Ft, Napsugáľ ovođa 41,5 e Ft _ a beruhazási
eLőirźnyzatátz}4,5,O e Ft-tal- Napsugár ovoda - megemeli.

22.l A Józsefuarosi lntézménymfücjdtető Központ 721l0I címen áfa visszatérülés összege
4.5?7,0 e Ft, melyet a ktjltségvetésről szóló renđclct óľtclmóbcn javaslom clvonni ós a
működési általános tarta|ék'ra helyezni. A 72103 címen az iskolák 2012. IV. negyedévi
rehabilitáciőshozzájárulás összege 2.346,0 e Ft, mely apénzmaradvany elszámolásánál, mint
kötelezettséggel terhelt maľadvány nem kerĹilt kimutatásra, ezért javasolt a mfücjdési
általános tartalékĺól a fedezetet biztosítani.

A Képviselő-testtilet
- az onkoľmźnyzat 11108-02 cím - k<jtelező fe\adat _ mfüödósi finanszírozási kiadásokon
belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tamogatas kiutalása eIőitźnyzatźnól2.181,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általanos tartalékon belül az
általanos taľtalék _ kĺjtelező feladat _ előiĺáĺyzatára.
- a Józsefuáľosi Intézménymfüĺidtető KözpoÍ|t 72I0I cím - kötelező fe|adat _ intézményí
mfüödési bevételen belül az áfavisszatérĹilés előirźnyzatźú 4.527,0 e Ft-tal megemeli és a
miĺköđési ťtnanszírozźsi bevételeken belül az fuźnyítőszewi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szálrr-Iźn történő jővźtítása eIőirźnyzatát 4,527,0 e Ft-tal csökkenti.
- a Józsefuiĺrosi Intézménymfüĺidtető Központ 72103 cím - kötelező feladat _ mfüödési
ťlnanszírozási bevételeken belül azirźnyítősźewitÁmogatĺĺsként folyósított tĺámogatrĺs fizetési
szźlĺĺJźn töľténő jővéirása előfuźnyzatát és a kiadĺĺs dologi e|(5ltźnyzatan beltil a ľehabilitációs
hozzájźrulás _ céljellegu - e1őiľĺĺnyzatát2.346,0 e Ft-tal megemeli.

23./ A Józsefuaľosi Intézménymfütidtető Kcizpont vezetője továbbszámlazts miatt kéľi a
7 2| 02 cím eIő irán y zatainak mó do sítását.

A Képviselő-testiilet
- a Józsefuárosi Intézménymfücidtető Központ 72102 cím - kötelező feladat - bevételi
intézményi működési bevételeken belül a továbbszĺímlźnás és a kiadás dologi e|őirźnyzatźfi
355,6 e Ft-tal megemeli.

24./ A Jőzsefvźtrosi Intézménymfütidtető Központ infoľmatikai eszközök beszeruéséte év
közben 2.248,0 e Ft trímogatiást kapott. A felhasználás sorĺĺn a kiséľtékíi tź,reyi eszkcizök
beszeľzési éľtéke 1.501,0 e Ft volt, a meglévő eszkoz felújítási értéke 284,0 e Ft volt,
melyeknek az źńcsoportosítása sziikséges.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ felhalmozási Íinanszírozási
kiađásokon beliil aZ fuźnyítőszewí támogatásként folyósított támogatiís kiutalása
előirźnyzataÍő| 1.501,0 e Ft-ot átcsoportosít a műktidési finanszírozási kiadásokon bďlil az
fuányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára.
- a Józsefuaľosi Intézménymfüĺidtető Kdzpont 72I0I cím - kĺitelező fe|adat _ felhalmozási
ťĺnanszírozási bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési
szám|źtn töľténő jővźlírása elokźnyzatfuőI 1.501,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a miĺködési
ťĺĺanszírozási bevételeken beltil az fuányítőszerví tźlmogatásként folyósított támogatás fizetési
szźtm|źn tĺjrténő j őv áít ása e|őir ány zatát a.
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- a Józsefuaĺosi Intézményműkodtető Központ 72101 cím _ kötelező feladat - kiadás
beruhazási e\őirényzattrő| 1.785,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi - kiséľtékti eszközĺjk
beszęrzése előlĺélĺyzataľa 1.501,0 e Ft-ot, a felújítási e\oirźnyza.ľa284,O e Ft-ot.

25.ĺ A Mesepalota óvoda uđvaľi játékok beszerzésére 2.I2I,0 e Ft támogatźst kapott
beruházás címén, a felhasználasból 76,0 e Ft kisértékú tárgyi eszkoz, melynek
átcsopoľtosítása sztikséges.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ felhalmozasi finanszírozási
kiađásokon belül az . ítáĺyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalasa
e|őirtnyzatarő| 76,0 e Ft-ot átcsoportosít a mfüĺjdési finanszítozási kiadásokon belül az
fuźnyítőszervi támogatásként folyósított tźtmogatás kiutalása elóírźnyzatára.
- a Józsęfuarosi Intézménymfüĺidtető Központ 72102 cím - kotelező feladat _ felhalmozási
ťlnanszírozási bevételeken belül azftźnyítőszewitźlmogatásként folyósított tĺímogatás fizeĹési

száľmItntöľténő jővźfuása e|őiráĺyzataÍől76,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a műkddési finanszírozási
bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatasként folyósított támogatás ťlzetési számlźn
történő j őv źirása előir tny zatfu a.

- a Józsefuaľosi Intézményműködtető Központ ]2|02 cím _ kötelező feladat - kiadás
benlhźi;lźr;í e|őiľźnyzatáÍőI76,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi _ kisértékű eszkĺĺzök beszeľzése

előirźnyzattra.

f6.l A Gyerek Virág Nápközi otthonos óvoda kisértékiĺ targyi eszkozbeszętzés - kĺitelező
eszközĺik - e|óirźnyzatfuől fénymásoló gép beszeruése céljából 200,0 e Ft átcsopoľtosítasát

kéri.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím - ktitelező feladat - működési finanszírozási
kiadásokon beliil az irányítőszervi tamogatásként folyósított támogatás kiutalása
e\őirźnyzatárőI2O0,O e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási finanszirozźsi kiađásokon belül az

fuźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzattlra.
- a Gyeľek Virág Napközi otthonos 72100-05 cím - kotelező feladat - mfüödési
ťlĺarszítozási bevételeken belül az fuányítőszervi tźmogatásként folyósított támogatás fizetési
szźmlźn töľténő jőváitása e\őirányzatćrő| 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási
ťtnanszirozási bevételeken beltĺl azfuányitőszervítámlogatásként folyósított tamogatís ťlzętési

számlźn töľténő j őv źńr ása előir áĺy zatźĺ a.

- a Gyerek Viľág Napkĺizi otthonos 72100-05 cím _ kötelező feladat - kiadrís a dologi _

kisértékú eszközĺjk beszetzése - kĺjtelező eszközök beszerzése céljellegrí - e|oirtnyzatárő|
}OOp e Ft-ot átcsopoľtosít a beruhźnási - kĺitelező eszktizĺjk beszętzése céljellegtĺ _

előírźnyzatáĺa.

27.l ALosonci téľi iskola úszóoktatásból befolyt és még fel nem hasznáItbevétele 1.006,4 e

Ft, melyet a Jőzsefvźtosi. lntézménymfü<idtető Ktizpont az uszoda gépészeti fe|tljításfua kívan
foľdítani. Az uszoda zökkenőmentes mfüödtetése érdekében javasolt a bevételi többlet

fe|hasznźiźtsĺĺnakengeđéIyezéseésköltségvetésénekmódosítása.

A Képviselő-testiilet
- a Józsefuaľosi Intézménymfüodtető KÓzpont 72103 cím - önként vállalt feladat _ bevételi

intézményi mfüödési bevétel e\oirźnyzatát és akiadás felújítás e|őirányzatźLt I.006,4 e Ft-tal

megemeli.
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28.l A Józsefuáľosi Intézményműktjdtető Kĺizpont továbbszámlázásbő|, káľtéľítésből 1.584,0
e Ft bevételi tĺjbbletet teljesített, amivel az intézmény bevételi és kiadási e|ŕĺirźnyzatźnak
módosítása indokolt. A káľtérítésbőlbefolvt bevételt azintézménv karbantartásľa fordította.

A Képviselő-testiilet
- a Józsefutrosi Intézménymfüödtető Kcĺzpont 72I0I cím - kötelęző foladat _ bevételi
lnténĺlényi mfüĺjđési bevételés kiadás dologi előiráĺyzatát6,0 e Fttalmegemeli.
- a Józsęfuĺírosi Intézményműködtető Kcizpont 72102 cím - kĺĺtelező feladat _ bevételi
intézményi mfüĺjdési bevételés kiadas dologi eLőfuźnyzatźLtzs|,O e Ft-tal megemeli.
- a Józsefuarosi Intézménymfücidtető Központ 72|03 cím - kĺjtelező felađat _ bevételi
intézményi mfüĺjdési bevétel és kiadás dologi e|őlĺányzatát 1327,0 e Ft-tal megemeli.

29.l A JózsefuaĺosiIntézłnénymúködtető Központnál az egységes intézményibérgazđáLkodás
miatt a címek köztjtti átcsopoľtos ítás v ált szĹikségessé.

A Képviselő-testĺilet
- a Józsefuiáľosi Intézménymfüödtető Kĺizpont 72IO3 cím _ kĺitelező feladat _ mfütidési
ťlnanszírozási bevételeken beltil az irźnyítőszewi ttlmogatasként folyósított tĺĺmogatás fizetési
szémián töľténő jőváírása e|óirźnyzatárő| 375,0 e Ft-ot átcsoportosít a 7210I cím _ kĺjtelező
feladat mfüĺjdési frnanszírozási bevételeken belül az iľányítószervi támogatásként
fo lyó s ított tiĺmo gatás fi zetés i sztlmlźn l'nrténő j őv áirás a elő irán y zatát a.
- a Józsefuárosi Intézményműkódtető Kozpont 72103 cím kiadás - köte\ezo fęladat _
személyi jutüatás, ezen belül az a|api||etmény előirányzatźttő| 295,0 e Ft-ot, a munkáltatót
teľhelő jĺírulékok és szociális hozzÁjar:u|ási adó e|őirányzataľóI 80,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiađas 72I0I cím _ ktitelező feladat _ személyi juttatás, ezen belül az a\api||etmény
e|oirźnyzatéra 295,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzájźru|ási adó
e|őirźnyzataĺa 80,0 e Ft-ot.

30./ A Józsefuárosi Intézménymiiködtető Kĺizpont 72102 cím dologi kaľbantaľtási
e|íĺirźnyzatát 20|3. évben nem fuđja felhasználni, azonban a Kincskereső és a Szivarvźny
óvodfü vezetői összesen 1.070,0 e Ft összegben kérik engedéIyezni a felhaszná|źst szakmaí
kisértékű eszköztjk (gyeľmekfektetők) beszetzésére és légkondicionáló beszerzésre. Az
óvodai ellátás mfücĺđtetése érdekében javasolt engedélyezni és a ktiltségvetést módosítani.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat 11108-02 cím - kĺitelező fę|adat _ mtĺk<jdési Íinanszírozási kiadásokon

bellj.| az irźnyitőszervi tĺímogatasként folyósított támogatás kiutalása előirányzatźltő| 300,0 e
Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási ťtĺanszítozźsí kiadásokon beltil az hźnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előitźnyzatźtra,
- a Józsęfuaľosi Intézménymfücidtető KözpoÍ|t 72102 cím - kĺjtelező feladat - bevétęli
míĺködési ťtnanszítozási bevételeken beltil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźlm|án ttirténő jőváírása e|őirányzatát és a kiadás dologi, ezen beliil a
karbaĺtarttls e|oirányzatát I.070,0 e Fttal cstjkkenti.
- a Szivźlwĺíny Napközi otthonos óvoda 72I0O-I1 cím - kotęIezó feladat _ bevételi
működési ťlnanszitozási bevételeken belül az irányítószeľvi támogatásként folyósított
tiĺmogatás ťlzetési szám|án történő jóváírása e|óirányzatát és a kiadrís dologi, ezen belül a
kisértékú targyi eszkĺizök e|őirźnyzatát 520,0 e Ft{al megemeli.
- a Kincskereső Napközi otthonos Ővoda 72100-06 cím - kötelező felađat - bevételi
működési ťlnanszírozási bevételeken belül az irányitőszervi támogatásként folyósított
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támogatás ťĺzętési szźml|źn töľténő jőváírása elófuźnyzatát 250'0 e Ft-tal, a bevételi
felhalmozási finanszírozźsi bevételeken beliil az irźnyítőszervi támogatrásként folyósított
támogatás fizetési szám\tn történő jőváirása előirźnyzatát 300,0 e Ft-tal, a kiadrás dologi
e|ohźnyzatan belül a kiséľtékű tźlrgyi eszközök előirźnyzatáÍ' 250,0 e Ft-tď, a beruhazási
előiĺźnyzatát 300,0 e Ft-tal megemeli.

31'.l A Józsefuarosi Köztertilet-feltigyelet és Vaľosiizemeltetési SzolgáIat vezetoje az
intézmény költségvetését az alábbiak miatt kéri módosítani.

a) Közfoglalkoztattsra kifizetett bér és jrĺrulékainak ĺisszege 2.799,0 e Ft, ebből megtérült
2.239,0 e Ft. Az önĺész összege 560,0 e Ft, melynek feđezete a működési céltartalék
kö zfo gl alk o ztatás önĺész előir ény zatán b izto sított. A mó do sítás indokolt.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat kiađás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon beliil a
közfoglalkońatás önľész céltartalék _ kĺitelező feladat _ előirtnyzatźltőL 560,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozźsi kiadáson beltil az iľányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása eIőlrányzaténa.
- a Józsefuĺírosi K<iáertilet-felügyelet és Varostizemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező
feladat _ bevételi elóirányzatan belül a műk<jdési célú tiĺmogatás áLlaffihárartáson belülľől
e|őhźnyzatát 2.239,0 e Ft-tal, a mfüödési finanszírozási bevételeken bę|i| az iľányítószervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|źn töľténő jőváirása e|óírźnyzatźń 560,0 ę
Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás 80103 cím - kĺitelező feladat_ személyi juttatás

eLőirényzatát 2.466,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájaĺulási adó
eIőfutnyzatźLt 333,0 ę Fttal megemeli.

b) Továbbszám|tnásmiatt a bevételi és a kiadási eIőirźnyzatok módosítása'

A Képviselő-testiilet
- a Józsefuaĺosi Közteriilet-feliigyelet és Vaľost'izemeltetési Szo|gá|at 80103 cím - kötelező
feladat _ bevételi intézményí mfüĺjdési bevétel e|őirźnyzatźt és a kiadás dologi eLoirźnyzatát
2.432,0 e Ft-tal megemeli.
- a Józsefuarosi KĺiĺerĹilet-feliigyelet és Viíĺosüzemeltetési Szolgá|at 80101 cím - kĺĺtelező
feladat _ bevételi intézményi mfüödési bevétel e|őbźnyzatát és a kiadás dologi e|őirźnyzatźń
1.292,0 e Ft-tal megemeli.
- a Józsefvĺírosi K<jzterĹilet-feltigyelet és VĺáľosĹizemeltetési Szo|gáIat 80104 cím - ĺjnként
váIla|t feladat _ bevételi intézményi mfüodési bevétel e|őkźnyzatát és a kiadĺĺs đologi
e|oirźnyzatát 116,0 e Ft-tal megemeli.

32.l A Kaľácsony Sándoľ utca 22. szźlm a|atti épületben villámcsapás kĺjvetkertében
keletkezett kźtt rendezésére a biztosító 154,2 e Ft-ot utalt át. A kaÍtétLtésből a kaľbantaľtás
megtĺiľtént.

A Képviselő-testĹilęt
- az Önkormtnyzat 11602 cím _ kote|ező feladat - bevételi intézményi mfüödési bevétel és

kiadás dologi, ęzen belül a kaľbantaľtás előirrínyzatát 154,2 e Ft-tal megemeli.

33./ A Polgármesteri Hivatal nyĺári diákmunka címén 3.080,2 e Ft-ot ťĺzętętt ki, melyet a
Munkaiigyi Központ megtéľített.
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A Képviselő-testtilet
- a Polgármesteri Hivata| 12202 cím - önként vá|Ia|t fe|adat _ bevételi műkĺjdési célú

támogatás áI|amhánartáson belülre e|őirányzatát és a kiadás személyi juttatas előirźnyzatát
3.080,2 e Ft-tal megemeli.

34./ A Józsefuárosi Parkolás-iizemeltetési Szolgrálat intézményi feladatatadźs-źiszervezés
miatt szabadsĺíg megvríltósra ff.4l0,0 c Ft-ot ós annak járulókaiľa 6.050'0 c Ft-ot fizctctt ki,
melynek feđezetéül az intézmény a paĺkolási bevételi többletét jelĺilte meg.

A Képviselő-testiilet
- a Jőzsefvarosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat 30105 cím bęvételi intézményi működési

bevétęl - kcitelező feladat - előirźnyzatát28.460,0 e Ft-tal megemeli.
- a Józsefuaľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgźt|at 30104 cím - ĺĺnként vállalt feladat - kiađás
személyi juttatás e|őirźnyzatát 775,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzźĄanĺlasi adó előirany zatát 21 0,0 e Ft-tal megemeli.
- a Józsefuaľosi Paľkolás-ĺizemeltetési Szolgálat 30105 cím - kötelező feladat _ kiadas
személyi juttatĺís e|őirźnyzatátfL.635,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális
hozzájarulási adó e|oirźnyzatát 5.840,0 e Ft-tal megemeli.

35./ A Polgáľmesteľi Hivatal ktĺltségvetését közfog la|końatásta tĺjľtént kifizetés és annak
megtéľtilése miatt indokolt módosítani.

A Képviselő-testÍilet
- a Polgáľmesteri Hivatal 1220I-03 cím - kötelező feladat _ mfüĺidési célú tĺmogatás
źilIamháztartáson belülľe e|ófuźnyzatát 19.471,7 ę Ft-tď és ezze| egyidejűleg a kiadrás személyi
juttatrĺs e|őfuźnyzattú 18.020,7 e Ft-tď, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzźĘárulasi ađó előiranyzatźÍ I.45I,0 e Ft-tal megemeli.

36.l A társashźzak vissza és vissza nem térítendő tlímogatás előirĺĺnyzata a benyújtott
igényekľe nem elegendő. Javasolt a mfüödési áltďrínos taľtalékról az előirĺĺnyzatok
kiegészítése.

A Képviselő-testület
. az onkormźnyzat kiadás ll107-01 cím mfüĺjdési cél és általanos taľtalékon beltil az
általános taľtalék _ kote|ezó feladat _ e|óítźnyzatźtrő| 6.469,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
t|705 cím felhalmozási célú átadott péĺueszkoz - tinként vá|Ialt feladat - eLolrányzatára
627'0 e Ft-ot, a felhalmozźsra, felújításra nyujtott kölcsön<jk - cjnként vźilalt feladat _
e|őirźnyzatára 5.842'5 e Ft-ot.

37./ A Józsefuaľosi Paľkolás-üzemeltętési Szolgá|at vezetője kéri, hogy az intézmény
céljelleggel biztosított e|őirźnyzatiról a céljelleget, elszĺímolási kötelezettséget a Képviselő-
testület oldja fel és 9.460,0 e Ft-ot dologi kiadási tcĺbbleteire foľdíthasson.Ezen felüI a dologi
kiadási többletigénye 17.240,0 e Ft, felhalmozási kiadás többletigénye 5.300,0 e Ft, melynek
fedezetéül az intéz'ĺrĺényvezető a parkolási bevételi többletet jelcĺlte meg. Részleteiben a
csatolt mellékl et tarta|mazza

A Képviselő-testiilet
- a lőzsefuarosi Paľkolás-üzemeltetési Szo|gá|at valamennyi céljellegrĺ eIófuányzatát a

célj elleg alól feloldj a.
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- a Józsefuarosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat 30101 cím kiadás személyi juttatás -

kötelező feladat _ előírtnyzatźnő| 323,0 e Ft-ot, a személyi juttatás - önként vállalt feIadat _

677,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jrírulékok és szociális hozzájtrlůźtsi adó _ önként vállalt
feladat _ eloirźnyzatárőI200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 30105 cím kiadás - kĺjtelező feladat _
dologi eIőirtnyzatfua.
- a Józsefuarosi Parkolás-iizemeletetési Szo1g áIat 30104 cím kiadás - önként vallalt feladat _

személyi juttatás e|őkźnyzatźIÍől3.200,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális
hozzájarulási adó e|őirźnyzatźről 5.060,0 e Ft-ot átcsoportosít a 30105 cím kiadás _ kotelező
feladat _ dologi elóirźnyzatára.
- a Józsefuaľosi Parkolas-tizemeletetési Szolgálat 30105 cím - kotelező feladat - bevételi
intézményi saját bevéte| e\ókźnyzatát 16.540,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejúleg a
kiadás dologi e\őirźnyzatźLt I\.240,0 e Ft-tal, a beruházasi e|ófuźnyzatź./- 5.300,0 e Fĺtal
megemeli.

Fentiek miatt kérem a Magyaľországhe|yi önkoľmanyzataírőI sző|ő f0|1. évi CL)o(xx.
töľvény 143. $ (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapjan az alźlbbí ľendelet-teľvezetet
terj esztem elfo gadásra a Képviselő -testület elé.

Budapest, 2013. december

T<iľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából:

), v'fu,ĺ,I,rf.-,b
dr. Mészaľ Eľika

a|jegyző
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4,ĺł-. .r.lcĺĺc|k-Ie Ł

I. Képviselő.testiĺleti diintéseket tarta|maző módosítások kiiltségvetési
rendeleten v a|ő átv ezetés melléklete

1.ĺ A Képviselő-testület a 3f0l20I3. (VIII.29.) szźtmű hatźrozatźtban ki}ltségvetés
rrródosítással együtĺ' dönĹtjĹt a VIII. keriilet otpacsirta uĹca és a Reviozky utca járda
felújításáľó1.

A Képviselő-testĹilet
- az Önkormźnyzatkiadas 11603 cím - önként vállalt feladat _ felújítĺísi e|óirźnyzatźnbelüt a
Corvin Sétany Kft. közteľĹilet felújítási e|őirányzatźrő| 32.448,5 e Ft.ot átcsopoľtosít a kiadás
1 1601 cím - önként vállalt feladat _ felújítási előkźnyzatźlĺa.

2.l A Képviselő-testület a 32|12013' (V[I.29.) szőnrÍl hatźtrozatźlban költségvetés
módosítással együtt dclntött a Coľvin Sétány Kft. tőkehc|yzetéĺekrendezéséről.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat bevétel 11603 cím _ ĺinként vál|a|t feladat _ felhďmozási, fetújítási
bevételek - kölcsĺĺnök visszatéľiilése _ előirányzatźtt 5.570,0 e Ft-tal, és a kiadas 1 1 107-01 cím
mtĺködési cél és általános tartalékon belĺJl az általános taÍtalék előírźnyzatát _ kötelező feladat
- 4.48l,8 e Ft-tal, a 1|502 cím az egyéb felhalmozasi kiadáson beliil a felhalmozasi célú
átaďott pénzeszkoz eLőlĺányzatát _ önként vá|la|t faladat - |.068,2 e Ft-tal, a |1502 cím egyéb
felha|mozźtsi kiadĺĺsokon beltil _ önként váIlalt feladat _ részesedés vĺĺsárlás e|őirźnyzatátzl,O
e Ft-tal megemeli a Corvin Sétány Kft. saját tőke rendezése címen.
- az onkotmányzat kiadás |I|07-02 cím felhalmozásí cé|taľtalékon belül a Corvin Sétany
Kft tőkęemelés- ĺjnként vállalt feladat _ elóirányzatárőI40.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11.502
cím az egyéb felhalmozási kiadáson betül a felhalmozási célú átađott pétweszköz
elóirányzatara _ önként vźń|a|t feladat - a Coľvin Sétány Kft saját tőke ľendezése címen.

3.ĺ A Képviselő-testiĺlet a322l20I3.(WII.29.) számú hatźrozatźtban kĺĺltségvetés módosítással
egyÍitt döntĺitt a Muzsikus Cigĺĺnyok Paľkjrának megvalósításźůloz szfüséges fedęzet
kiegészítéséről.

A Képviselő-testiilet
- az onkoľmźnyzat kiadás 11105 cím egyéb fe|halmozási kiadáson beliil a felhďmozísi célú
támogatás á||amhánartáson bęlülre előkźnyzatfuő| - önként vá||a|t feladat, Muzsikus
Cigrányok emlékhely c. alkotĺás fe|áIlitása - 3.000,0 e Ft.ot átcsoportosít akiadas 11108-02
cím mfüödési finanszírozási kiadásokon belül az irźnyítőszewi tálmogatźtsként folyósított
támogatás kiutalása - önként vállďt feladat - e|őiráĺyzatáĺa.
- az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon beliil az
általános taľtalék - k<jtelező feladat _ eIóirźnyzatańl 3.604,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadĺís
11108-02 círn finanszírozási működési kiadáson belul az fuényítőszervi támogatásként
folyósított támogatĺís kiutalása - önként váI|a|t feladat - e|oirźnyzatfua.
- a Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - önként vállalt feladat _
ťĺĺanszírozási mtĺködési bevételen belül az fuźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési számlľźn töľténő jőváírás e|őirźnyzatźi és a kiadás dologi előirtnyzatát 6.604,0 e Ft-tal
megemeli Muzsikus Cigĺĺnyok emlékhelye c. alkotás környezetének kialakítása I. üteme
címén.

4.l A Képvíselő-testiilet az i|LegáIis hulladékkezelésľe vonatkozó szo|gáltatási keretszerződés
megkotése érdekében kĺĺltségvetés módosításáról döntött.
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A Képviselő-testület
- az Önkormtnyzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általanos tartalék e\őktnyzatźn
belül az általános tarta|ék - kötelező feladat - eLőirźnyzatárőI2.7]5,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11403 cím dologi - önként vállalt feladat - e|őirźnyzatźxa.
- a Józsefuárosi Varosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi Íinanszíľozási múkodési

bevételen belül - önként vállalt feladat _ azfutnyitószervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szám|án torténő jőváíĺźsa e|őitźnyzattú és a kiadás dologi _ ĺjnként vállalt feladat -
előirźnyzatát 22.664,0 e Ft-tal cs<jkkenti.
- az onkormtnyzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási mfüödési kiadáson be\i| az
kźnyítőszervi tĺímogatásként folyósított támogatas kiutalása - önként vállalt feladat -

előirétnyzatátőI 22.664'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11403 cím dologi - önként vállalt
feladat - előir źny zatár a,

5./ A Képviselő-testület a326l2013.(V[I.29.) számú hatáľozatźtban költségvetés módosítással
egyĹitt döntcjtt a leendő első osztályosok támogatáslíľól.

A Képviselő-testtilet
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és źita|źnos tartalékon belül az
általiínos tartalék _ kĺjtelező feladat - e|óirányzatźrő| 3.250,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11303 cím ellátottak pénzbeli juttatása_ önként vállďt feladat _ eloirtnyzatźra.

6.l A Képviselő-testiilet a Corvin Sétany
vagyonkezelési átalanyszetződés megkötéséről
módosítással együtt.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormányzat kiadás 11603 cím _ tinként vállďt feladat - Corvin Sétany Kft köztertilet
felújítása felújítások előirźnyzatrőI4.838,7 e Ft-ot átcsoportosítugyanezen cím dologi kiadási

- önként váIla|t feladat _ e|őfuányzatźľa.

7.ĺ AKépviselő-testiilet a 34312013. (IX.18.) szĺĺmú hatźrozatában a Magdolna Negyed III.
proj ekt előirźtnyzatán beltili módosításról dtintĺjtt.

A Képviselő-testület
- az Önkormźnyzat kiadás 11,604 cím - tinként vállďt feladat - dologi e|őirźnyzataľól 300,0 e

Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím miĺkĺjdési célú átadottpéĺueszkoz e|őirźlnyzatara a MEJOK

;' 
" 

;-ĺ,*::::T^,^,,..*.,-, szźtmu hatfuozatábaĺ'r dclntott a Józsefuĺĺľosi
Közterület-felügyelet és a Józsefuáľosi Vaĺosiizemeltetési Szolgálat feladatainak hatékonyabb
ellátásáľól, a feladatok źúszęwezéséről. Egyben meghatározta 2013. november l-jétő| az
intéznény ek engedély ezeÍt létszánźń.

A Képviselő-testület
- a Józsefuaĺosi Parkolás-iizemeltetési Szolgá|at engedéIyezetĺ|étszálĺlát 2013 . november 0l .

napjától 50 fłiben hatźrozząmeg' a költségvetési szerv a kĺĺzalkalmazottakjogállásĺĺról szóló
1992. évi X)CilII. tĺirvény (Kjt.) hatálya aIá' taĺtozik, a foglalkoztatottak a Kjt. hatźůya alźl
tartozĺak.
- a Jőzsefváľosi Kĺjzteľület-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat engedé|yezett|étszźtmát
2013. november 0I. ĺapjatől 213 főbęn hatfuozza meg _ a költségvetési szeľv a2011. évi

program bonyolításaľa a nÉvs Zrt.-vel
és annak díjazásátőI döqttitt költségvetés
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CXCX. t<irvény (Kttv.) hatáIya aIá tartozik, a foglalkoztatotĺak a Kttv. és az Mt. hatáIya aIá
taľtoznak - az alábbiak szerint:
a) Igazgatőság, melyhez tartozik az igazgatő, az igazgató-helyettesek, a titkaľságvezeto, a
személyĹigy, a gazdasági szervezet (melyből 19 fő kozszolgáLati tisztviselő, 6 fő Mt. haÍźiya
alátartoző) cjsszesen 25 fő,
b) TelepĹiléstŁemeltetés-szakmai központ feladatai (melyből 6 fő kozszolgálati tiszťviselő, 80
fő Mt. hatá|yaalátartoző) clsszęsen 86 ffi,
c) Teleki téľi piac mfütĺdtetése (melyből 2 fo kozszolgálati tisztviselő, 4 fő lľy'rt. hatá|ya aJá
tartoző) összesen 6 ffi,
d) közterület-felügyeleti feladatok 55 fó közszolrgźiati tisĺségviselő,
e) kerékbilincselési feladatok (melyből 2 fő kozszo|gá|ati tisztségviselő _kciztertileti
felügyelők, 8 ftj Mt. LntźJya a|átartoző) összesen 10 Íő,
f) kerĹiletőľségi feladatok 28 fłi Mt. hatźiya alátartoző,
g) térfigyelő-kameľaľendszeľ miíködtetése 3 fo kozszolgźlati tisztviselő.

9.ĺ A Képviselő-testĺilet a 348120I3.(IX.18.) śzźmíhatfuozatában költségvetés módosítĺĺssal
együtt döntĺjtt a Jőzsefvźrosi KtizösségiHazak Nonprofit Kft. egy fő menedzseri álláshely
bővítés koltségvetési tĺímogatásaľól.

A Képviselő-testiilet
- az Önkormźnyzat kiadás 1l107-0l cím működési cél és ĺíltalrános taľtďékon belül az
általrínos tartalék _ kĺitelező feladat _ előirányzatrőI I.349,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
1 1805 cím _ tinként vlĺllalt feladat _ műkĺidési célú átadottpénzeszkóz e|őlrźnyzatźra,

10.l A Képviselő-testiilet a 34912013. ( x.18.) számű hatźĺtozatźtban költségvetés
módosítassal együtt dcjntĺitt a JóHíľ Józsefuiárosi Ga1éľia és Rendezvény Központ
miĺködtetéséhez szfüséges technikai berendezések beszęrzéséről és annak k<ĺltségvetési
fedezetéró|.

A Képviselő-testtilet
- az onkotmányzat kiadás 1160l cím felújítási _ Józsefuárosi Galéľia _ e|íőkőnyzatźrőI _

kötelezető feladat _ 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím - kötelező feladat _
miĺködési célú átadott pénzeszkoz e|(iirźnyzatfua2.290,0 e Ft-ot, és a kiadás 11804 cím _
kcĺtelező feladat _ felhalmozási célú átadott pélueszkoz e\őfuźnyzatá;ra2,7l0,0 e Ft-ot.

11.l A Képviselő-testtilet a Márkus Emília utca kivitelezési előiĺanyzatźnak kiegészítéséről
dĺjnttitt költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat kiadás 11601 cím felújítrísok_ kĺjtelező feladat _ Jőzsefvćrosi Galéľia
felújítása e|őirźnyzatről 1.638,6 e Ft-ot átcsoportosít a 1160I cím felújítasok _ önként vrillalt
feladat _ Máľkus E. utca felt$ításfua.

12.l A Képviselő-testiilet a355l20l3.(tx.18.) számi:'hatźrozatábanköltségvetés módosítással
egyutt a TATIKA Napközi otthonos ovoda állríshelyének módosításaról, munkaviszony
megszĺintetésľől és annak költségvetési fedezetéľől döntött.

A Képviselő-testtilet
- a 20|3. október 1. napjátőI az źitalra fenntaľtott TÁ-TI-KA Napközi otthonos óvodában
további 0,5 pedagógiai asszisztensi státuszt biztosít, így az intézĺĺény engedélyezett
álláshelyei nek száma 20,5 .
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- az tnkormźnyzat kiadás 11107-01 círn múködési cél és általĺínos taľtalékon belül a

nyugdíjasok, ĺyugđíjazás miatti foglalkoztatási jogviszony megszĹintetéséből adódó

többletkĺjltségek mfüödési céltartalék - kĺitelező feladat _ előfuányzataľól 601,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadĺĺs 11108-02 cím ťĺnanszítozásí kiadason beltil az irányítőszewi
támogatásként folyósított támogatas kiutalasa - önként vállalt felađat - e|oirányzatźlra 166,7 e

Ft-ot, a kiadas 11108-02 cím finanszirozási kiadáson beliil az irányítószervi tĺímogatásként
folyósított támogatás kiutalasa - kötelező feladat _ eloirźnyzatfua434,3 e Ft-ot.

- a ľ.Ąľxa Napközi otthonos óvoda 72I0O-O4 cím - önként vállalt feladat - ťĺĺanszírozási
bevételeken beliil az hźnyítószervi támogatasként folyósított támogatás fizetési szźtmlźn
töľténő jőválrása e\őlĺźnyzatźLt 166,7 e Ft-tď és ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi juttatás

e|őitźnyzatan belül a rendszeľes személyi juttatás eLőirźnyzatźLt |I4,0 e Ft-tal, a céljellegti
cafetéria e|őirźnyzatźLt |6,| e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáĺulási
ađó előiranyzattn belul az egészségĺigyi hozzájarulás előirányzatźLt f'7 e Ft-tal, szociális
hozzájáru|ási adó e|óirźnyzatźLt30,9 e Ft-tal' dologi S,ZJA előitźnyzatát3,0 e Ft-tal megemeli
álIáshely bővítés címén.

- a ľÁľIKA Napközi otthonos óvoda 721OO-04 cím - kötelező feladat - ťlnanszírozásí
bevételeken beliil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési szźmlźn
torténő jóváítása előiĺźnyzatát 434,3 e Ft{al és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás

eIőirźnyzatźLt 342,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jaĺulékok és szociĺĺlis hozzźtjőĺulási adó

előirźnyzatát92,3 e Ft-tal megemeli felmondás címén.

Í3.ĺ A Képviselő-testiilet a 356l20I3.(D(.18.) számí hatfuozatábąn a 2013. éví pźlyázati
támogatásokľól dĺjntött költségvetés módosítassal egyĹitt.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és ĺíltalanos taľtalékon belül az
egyházak, egyhlázi kĺĺzösségek tĺĺmogatasa céltartalék önként vźilaLt feladat
előíĺźnyzataľól 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vĺĺllďt feladat _

feIhalmozási célú átadott pélueszkoz e|őkźnyzatźra a Külső Józsefuríľosi Református
Diakóniai Alapítvany tźmlogatása címén.
- az Önkormźnyzat kiadás 11107-0l cím miĺködési cél és általanos taľtalékon belül a civil
szervezetek, alapitvźnyok tamogatlása céltaľtalék - önként váIIaIt feladat _ előirányzatfuőI
420p e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vá'I|a|t feladat _ miĺködési célú źńađott

pénzeszkoz előirźnyzatźĺra a 356l20t3.(IX.18.) képviselő-testiileti hatátozat 2. pontjábarl
meghatarozottalapítvanyoktiímogatasacímén.

t{.t A Képviselő-testtilet költségvetés módosítással egyĹitt a 359l20|3.(IX.18.) szźlmis'

hatźnozatźlbaĺaKozaIka|mazottiJuttatásiSzabá|yzatotmóđosította.

A Képviselő-testtilet
- az Önkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műkĺidési cél és áltďanos taľtalékon beltil az
általános tartalék - kötelező feladat _ előirźnyzatárőI43,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11104

cím - cjnként vá||alt feladat - személyi juttatás e|őfuényzatára34,O e Ft-ot, munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzájźru|źsi adó előinányzatára9,2 eFt-ot átcsopoľtosít pedagógusok
50 éves munkaviszony jutalma címén.

1'5.l A Képviselő-testiilet költségvetés módosítással egyutt az óvodapedagógusok
illetményének fedezet biztosításźról döntött a364l20|3.(X.02.) szźtm,(lhatározatában.
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A Képviselő-testület
- az onkormányzat bevételi 1l108-02 cím helyi ĺinkoľmányzatok mfüĺidéséhez és ágazati
feladataihoz kapcsolóđó állami tĺĺmogatás - ktitelező feladat - előtĺźnyzatźľ- 34.992'3 e Ft-tal,
és ezze| egyidejrĺIeg a kiadás 11108-02 cím műkcidési finanszírozási kiađási e|őirźnyzaton
belul az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kĺjtelező feladat -

eloirtnyzatátmegeme|íazővođapedagógusokbérf ejlesztésecímén.
- az onkormáĺyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belül a

nyugdíjasok, nyugdíjba vonulás miatti foglalkoztatási jogviszony megsziintetéséből adódó
többletköltség _ kötelező feladat - e|őiĺźmyzatárő| 5.866,1 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím mfüĺidési ťĺnanszírozźsi kiadási e|őirźnyzaton beltil az irányítószeľvi
támogatásként folyósított támogatás kiutalasa _ önként vállalt feladat - e|őirźnyzatźna3.40f,4
e Ft-ot, miikĺidési ťlnanszírozási kiadási e|ofuźnyzaton belĺil az irźnyítőszervi tĺámogatásként
folyósított támogatĺís kiutalása _ kötelező feladat - előirźnyzatźtra2,463,7 e Ft-ot.
- az ővodák bevételi és kiađási előirĺĺnyzatźú az előterjesztés 1., |/a. ésl./b számú
mellékletében fo glalt ĺisszegekkel módosítj a.

Í6.ĺ A Képviselő.testiilet a374l20|3.CX.02.) sz'árlűhatározatéłban költségvetés móđosítĺĺssď
ę gyiitt költségvetéssel kapcsolato s dĺjntéseket fo gađott el.

A Képviselő-testiilet
- az onkormáĺyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül Santha
Pétemé alpolgármesteri sajat keľet _ önként vállalt feladat - e|őirźnyzatźrőI összesen 300,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként váiIalt feladat _ működési célú źtadott
péĺlzeszkozelrófu źnyzatéraaTrcf oľt-keľtAlapítványtámogatásacímen,
- az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általrínos taľtalékon belül Sántha

Péterné alpolgármesteri saját keľet - önként vá||a|t feladat - et(5kźnyzatźtrő| tisszesen 300,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - ĺinként vźt||a|t feladat - mÍĺködési célú átadoÍt
pénzeszkoz e|oirźnyzatźra az|Jz|eti Értet ľ,ĺego rző Kozhasznű A|apitvźny tźlmogatásacímen,
- az oĺlkotmźnyzat kiadás 11t07-01 cím mfüĺidési cél és általĺános taľtalékon belül Egry
Attila alpolgáľmesteri saját keret- ĺjnként vállalt feladat - előirányzatźttő| összesen 400,0 e Ft-
ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - mfüödési finanszírozĺísi
kiadásokon beltil az irányítószervi támogatásként folyósított tĺámogatás kiutalĺĺsa
elők źnyzatána az Egyesített Bölcsődék beszeľzésének támo gatźtsa címén,
- az onkormźnyzat kiadás 11602 cím - ĺinként vállalt feladat - dologi e|oirányzatan beliil a
Gutenberg téri gyalogátkelőhely e|őirźnyzatről 3.800'0 e Ft.ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-
02 cím - kĺjtelező feladat - mfüödési Íinanszírozási kiadĺásokon belül az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirźnyzataľa 1.685,0 e Ft-ot, a felhalmozási
ťĺnanszirozási kiadáson belül az irźnyitőszewi tźmogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|óirányzataru2.115,0 e Ft-ot az Egyesített Bölcsődék bęszęrzésének tĺĺmogatása címén,
- azEgyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi működési ťlnanszltozási bevételen belül az
irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn töľténő jővźftása
e|oirányzatát 2.085,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszirozási bevételen be|ĺú. az irźnyítőszewi
támogatásként folyósítotttźtmogatás fizetési szám|án töľténő jőváírása e|őirźnyzatát2.|l5,0 e
Ft-tal megemeli és ezze| egyidejtĺleg a kiadás -kotelező feladat _ dologi e|őirźnyzatát2.085'0
e Ft-tal, afeIha|mozási,bervhźzási előiranyzatźú2.Il5,0 e Ft-tal cétjelleggel megemeli.
- az onkotmźnyzatkiadás 11107-01 cím mĺiködési cél és általanos tartalékon beltiI Santha

Pétemé alpolgáľmesteri saját keret - <jnként vźt||a|t feladat - előirźnyzatátrő| összesen IJ2,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - miĺködési ťĺnanszírozási
kiadásokon belül az futnyítőszewi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
előirźnyzatára,
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- az oszirózsa Gondoző Szo\gá|at 40100-01 cím - kote|ęzo feladat - bevéteIi mfüođési
ťĺnanszirozási bevételen beltil az trźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźmlźn történő jővźtirása e|ofutnyzatát és a kiadás dologi e|őfuźnyzatti 172,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli ablakok termoplán üvegre tĺjrténő cseľéje címén.
- az onkormźnyzat kiadás 1i108-02 cím - kotelęző feladat _ finanszírozási műk<jdési
kiadásokon belül iranyítószervi támogatásként folyósított tźlmogatás kiutalása elóírźnyzatárőI
36.164,0 e Ft-ot, - önként vállalt feladat - finanszírozási mfüödési kiadásokon beltil
irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e\őirźnyzafuíról 1.007,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím - ĺjnként vállalt feladat _ mfüödési cél és általános
taľtalékon belül jutalom és jarulékai céltartalék előinínyzatáta.
- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 40100 cím _ kĺjtelező felađat _ bevételi
ťlnanszírozási bevételeken belĺil azitźmyítőszerui tźmlogatásként folyósított támogatás fizetési
szálmlźn tĺjľténő jőváitása e|őirźnyzatát 5.713,0 e Ft-tď és a kiadás - kötelęző feladat -

személyi juttatáson belül a ľendszeres személyi juttatás előirźnyzatát 4.499,0 e Ft-tal és a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájaru|źtsi adó e|őirányzatát 1.214,0 e Ft-tal
csokkenti bérmegtakarítás elvonás a cimén.
- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 40101 cím _ önként vźl|alt feladat - bevételi
ťĺnanszitozási bevételeken belül azkźnyítőszervitźlmogatásként folyósított támogatas fizetési
szám|źn töľténő jővźńtása eLőirźnyzattlt |.007,0 e Ft-tal és a kiadás _ önként vállalt feladat -
személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás e|oirźnyzatát 793,0 e Ft-tď és a
munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájarulási adó eloirányzatát 2|4,0 e Ft-tal
csökkenti béľmegtakaĺítás elvonása címén.
- az oszirózsa Gondoző Szolgźiat 40100-01 cím - k<itelezó fe|ađat - bevételi ťlnanszirozási
bevételeken beliil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlián
tĺiľténő jővźtirźĺsa e|őírźnyzatźt 2.838,0 e Ft-tal és a kiadás - kotelező feladat - személyi
juttatáson beliil a rendszeres személyi juttatás e|óírźnyzatźú2.235,0 e Ft-tal és a munkáltatót
terhelő jaľulékok és szociális hozzźĺjárulásí adó e|ofuányzatát 603,0 e Ft-tal csökkenti
bérme gtakarítás elvonása címén.
- az Egyesített Bĺĺlcsődék 40100-02 cím - kcitelező feladat - bevételi ťlnanszírozźsi
bevételeken belül az itányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn
történő jőválrása eloirćnyzatźft Il.436,0 e Ft-tal és a kiadás _ kötelező feladat - személyi
juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előlrźnyzatźú 9.005,0 e Fttal és a munkáltatót
teľhelő jráľulékok és szociális hozzźtjáĺrulási adó elóirźnyzatát f.431,0 e Ft-tal csĺikkenti
béľmegtakaľítás elvonása címén.
- a Napraforgó Napközi otthonos óvoda 72I'O0-O7 cím - kĺjtelező feladat - bevétęli
ťĺnaĺszírozási bevételeken belül azirźnyitőszervi támogatĺísként folyósított támogatás fizetési
számlźn történő jővźtfuása előirźtnyzatät 190,0 e Ft-tal és a kiadás - kiĺtelező feladat - személyi
juttatĺíson belül a rendszeľes személyi juttatás e|óirźnyzatát 150,0 e Ft-tal és a munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájfuu|ási adó elofuźnyzatát 40,0 e Ft-tal csĺjkkenti
béľmegtakaľítás elvonása címén.
- a Napsugáľ Napkclzi otthonos óvoda 72IOO-09 cím - kötelező feladat - bevételi
ťĺnanszírozási bevételeken belül azitźnyitőszervitźtmogatásként folyósított támogatás ťtzetési
szźm|źntöľténő jőváírása elófuźnyzatźLt 163,0 e Ft-tal és a kiadas - kĺjtelező feladat - személyi
juttatason belül a rendszeres személyi juttatás eloirźnyzatát 128,0 e Ft-tal és a munká|tatőt
terhelő jaľulékok és szociális hozzátjárvlási adó e|őirányzatát 35,0 e Ft-tal csĺjkkenti
bérmegtakaríkĺs elvonása címén.
- a Szźnszoľszép Napközi otthonos óvoda 72IOOĄ0 cím - kote|ezo feladat - bevételi
ťlnanszítozási bevételeken belül azlĺáiyítőszervi tźlmogatásként folyósított támogatás fizetési
szźtm|źntĺjľténő jőváírásae|okźnyzatát 381,0 e Ft-tal és a kiadás - ktitelező fe|ađat - személyi
juttatáson beliil a ľendszeľes személyi juttatás e|őirányzatát 300,0 e Ft-tal és a munkáItatőt
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terhelő járulékok és szociális hozzájźlru|źsi adő e|őirźnyzatát 81,0 e Ft-tal csökkenti
bérmegtakaľítás elvonása címén.
- a Koszorú Napközi otthonos ovoda 72|0O-I3 cím - kötelező felađat - bevétęli
ťlnanszírozási bevételeken belül azhźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatas fizetési
számIáĺ tĺjľténő jőváírása e|őirźnyzatźú 635,0 e Ft-tal és a kiadiís - kĺjtelező feladat - személyi
juttatáson belül a ľendszeres személyi juttatás eLőfuźnyzatát 500,0 e Ft-tal és a munkáitatőt
teľhelő járulékok és szociális hozzájarulási adó e|őirtnyzatát 135,0 e Ft-tal csökkenti
bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda 72IO0-I2 cím - kĺjtelező feladat - bevételi
ťlnarlszítozási bevételeken beliil azlĺźnyítőszeľvi támogatásként folyósított tłímogatás ťĺzetési
szá;ĺĺ:Jźn történő jőváírźsa e|őkźnyzatźt |27,0 e Ft-tal és a kiadas - kĺitelező feladat - személyi
juttatáson beliil a rendszeres személyi juttatás eIőitźnyzatát 100,0 e Ft-tal és a munká|tatőt
terhelő járulékok és szociális hozzájarulási adó e|őfuényzatźLt 27,0 e Ft-tal csĺjkkenti
bérme gtak arítźĺs elvonása címén.
- a Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda 72|00-05 cím - kötelező feladat - bevételi
ťtnarĺszirozási bevételeken belül azkányitőszervitźmĺogatásként folyósított támogatás fizetési
szźtm|źn történő jőváírása e|őirźnyzatźLt 635,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező feladat - személyi
juttatason belül a rendszeľes személyi juttatás e|őirźnyzatát 500,0 e Ft-tal és a munkźitatőt
terhelő járulékok és szociális hozzźtjźrulási adó e|őirźnyzatźtt 135,0 e Ft-tal csökkenti
bérmegtak arítás elvonása címén'
- a Katica ovoda - Bölcsőde 72100-16 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozasi
bevételeken beltil az irźnyítőszervi trĺmogatrásként folyósított támogatźts fizetési számlán
t<jľténő jóvźúrź.sa előírźnyzatźlt 254,0 e Ft-tď és a kiadas - kötelező feladat - személyi
juttatáson beliil a rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát 200,0 e Ft-tal és a munká|tatót
tęrhelő járulékok és szociális hozzájaru|asi adó e|őirányzatźlt 54,0 e Ft-tal csĺjkkenti
bérmegtakaĺítás elvonása címén.
- a Jőzsefurĺrosi Intézménymfüödtető Ktizpont 72102 cím - kötelező feladat bevételi
ťtnanszírozási bevételeken belül azirźnyítőszervitámogatasként folyósított tĺímogatás fizetési
szám|ántĺiľténő jővaírasae|ófuźnyzatÍi 8l3,0 e Ft-tal és a kiadrás - kötelező feladat - személyi
juttatáson belül a rendszeľes személyi juttatás előirźnyzatźú 640,0 e Ft-tal és a munká|tatőt
teľhelő jĺíľulékok és szociális hozz,źtjárulási adó előirźnyzatát 173,0 e Ft-tal csökkenti
bérmegtak antás elvoniĺsa címén.
- a Jőzsefuaľosi Intézménymfüödtető Kĺizpont 7210| cím - köte|ező feladat bevételi
ťĺnanszírozási bevételeken belül azirányítőszeľvi tiímogatĺísként folyósított tĺĺmogatás ťtzetési
szám|źln töľténő jôváírása előirányzatát 2.667,0 e Ft-tď és a kiadás - kötelező feladat -
személyi juttatáson beliil a rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatät 2.100,0 e Ft-tal és a
munkáltatót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzájźtrulási adó előĺrźnyzatźLt 567,0 e Ft-tal
csökkenti béľmegtakarítás ęlvonasa címén.
- a Józsefrĺíľosi Vaľosüzemeltetési Szolgźiat 80101 cím - kötelező feladat bevételi
ťlnanszírozási bevételeken beliil azfuányítőszewi tźtmogatásként folyósított trámogatás fizetési
szźrĺ:Ján történő jőváirtĺsa előlrźnyzatát 2.396,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező feladat -
személyi juttatáson beltil a rendszeľes személyi juttatás e|őirźnyzatát 1.887,0 e Ft-tal és a
munkáltatót terhelő jĺíľulékok és szociális hozzájárulási adó eLőitźnyzatát 509,0 e Ft-tal
csĺĺkkenti bérmegtakarítás elvonása címén.
- a Józsefuáľosi Viírosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat bevételi
ťlnanszirozási bevételeken beliil az fuźnyitoszerví támogatásként folyósított támogatĺás fizetési
számlán tijľténő jőváírźsa előirźlnyzatát 6.279,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező feladat -
személyi juttatason beltil a rendszeres személyi juttatás eloirányzatát 4.944,0 e Ft-tal és a
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munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájźrulási adó elóirányzatát I.335,0 e Ft-tal
csökkenti béľmegtakarítas elvonása címén.
- a Józsefuĺáĺosi Varosiizemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat bevételi
ťlnanszírozási bevételeken belül azirźnyítőszervitźmogatásként folyósított támogatás fizetési
szĺámlán ttjrténő jőváĺtasa eLőirźnyzatát |.637,0 e Ft-tal és a kiadás - kotelező felađat -
személyi juttatáson belül a ľenđszeľes személyi juttatás e\ofttnyzatát 1.289,0 e Ft-tal és a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźtjárulĺĺsi adó e|oktnyzatát 348,0 e Fĺtal
csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

t7.l AKépvise1ő-testiilet a375l2OI3. (X.02.) szátmíhatározatźbanaLosonciTéri Általanos
Iskola tanuszodájának mfüödtetésével kapcsolatos dĺĺntéseket hońa meg költségvetés
módo sítás sal egyĺ.itt.

A Képviselő-testĹilet
- a Józsefuaľosi Intézménymiĺkĺidtető Kĺizpont engedélyezeÍt álláshelyeinek szźmti f0I3.
október 15-től egy uszodagépész ĺĺlláshellyel bővíti kötelező feladatként, így a Józsefvaľosi
Intézmén5rmfüödtető Kĺizpont engedé|yezett állríshelyeinek szźtĺĺrlaz0I3. októbeľ 15. napjától
152 főtő| 153 fore módosul, címeken beltil: 7fI0L címen 4t fő,72102 címen 12 fő,72103
címen 100 fő.
- a Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központ 72103 cím - kötelező feladat _ bevételi
iĺtézményi mfüĺjdési bevétel e|óirźnyzatźLt 976,| e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejiĺleg a
kiadás személyi juttatás _ önként vallalt feladat - eioirźnyzatźú 581'] e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájźtralźtsi adó _ önként vźtll'at feladat _ előirtĺnyzatź./- t4I,2 e

Ft-tal, a személyi juttatás - kötelező feladat - e|oirźnyzatan belül a rendszeľes személyi
juttatasok előhźnyzatát 171,0 e Ft-tal, a cafetéria céljellegrÍ e|őfuźnyzatát 26,9 e Ft-tal, a
munkáltatót teľhelő járulékok - k<itelező feladat - elóirźnyzatan beltil a szociális hozzźljáĺulási
adó előiľanyzattń 46,2 e Ft-tď, az egészségugyi hozzájaľulási adó céljellegű előiranyzatźú 4,5

e Ft-tď, a dologi _ kötelező feladat _ e|őírźnyzatan belül az SZJA céljellegű e|őirźnyzatát 5,2

e Ft-tal megemeli megbízásí díjak és a|étszźmbővítés címén.

18./ A Képviselő-tęstiilet a379120|3. Cx. 16.) számíhatźnozatában a Magdolna Negyed III:

pľojekten beltil kĺiltségvetés módosítással egyiitt dĺintcjtt a lakóéptiletek felújításaról és
program keľetében kötött feladat-ellát ásí szerzodés módosításaĺól.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormőnyzat a 11604 cím önként vá||a\t feladat Magdolna negyed III pľojekt saját

foľrás dologi előfuényzatĺín bęlül apźt|yźnat előkészítés 15.926 e Ft <isszegét és a tervezési
feladatok 19.574 e Ft összegét átcsopoľtosítja az a|źtbbi dologi kiadásokĺa:

a) a kik<iltöztetésekľe, cserelakások kialakításáĺa7.000 e Ft-ot,

b) a közteľiileti beruházásoknál felmeľĹilő egyęs elemek költségeire l0.000 e Ft-ot,

c) társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kertilő nonprofit szo|gá|tatő

helyiségek rezsikoltsége és infľastruktuľája 18.500 e Ft-ot.

19.l A Képviselő-testület a38212013. (X.16.) szźtmihatározatźlban ktiltségvetés módosítással
egyutt a Teleki Téri Piaccal kapcsolatos an hozott dĺjntéseket.
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A Képviselő-testÍilęt
- az onkormányzatkiadás 11605 cím _ Teleki téľi piac projekten beltĺl - a köZteľiilettervezés
és kivitelezés beruhźzási előiľĺĺnyzatĺő| 2l.978,0 e Ft-ot, a köĺeľtileti kiađások beruhrázási
e|oirźnyzatrőI 8.022,0 e Ft-ot átcsoportosít _ <jnként vállalt feladat _ apiac építése bervhźzási
előirźnyzatźra.

20.l A Képviselő-testĹĺlet a389120|3. CX.16.) szźtmthatźrozatában kcĺltségvetés módosítással
egyĹitt alapítvány támogatásaľól đöntött.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat kiadás 1l 107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül dr. Saľa
Botond ďpolgáľmesteri saját keret _ <jnként vállďt feladat - e|óirźnyzataról cisszesen 200,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként vźi|a\t feladat - műkcjdési célú átađott
pénzeszköze|óirényzatźnaaKisebbségi Jogvédő Alapíťvrány tiímogatasa címen,

21'.l A Képviselő-testiilet a394lf013. cK.30.) számíhatźlrozatában a Józsefuláľosi Közteľület-
feliigyelet/ Józsefuaľosi Parkolĺís-iizemeltetési Szolgálat és a Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési
Szo|gáIatl Józsefuaľosi Közterület-feliigyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálat
feladatváltozásból adódóan a költségvetést és az engedé|yezet'Iétszźmtokat módosította,

A Képviselő-testiilet
- a 30100 cím KözterĹilet felügyelet elnevezését 2013. novembeľ |. rĺapjátő| Józsefuaľosi
Paľkolás-tizemeltetési Szolgźiat elnevezésľe módosítja, és ezzel egyidejúleg a 30101 címet, a
30102 címet, a 30103 címet, a30I04 címet törli.
- a 80100 cím Vaľosüzemeltetési Szolgálat elnevezést 2013. novembeľ 1. napjátőI
Józsefviírosi Közterület-feltigyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálat e|nevezésre módosítja és
címeit kiegészíti 80106 cím KözterĹilet-feltigyelet, 80107 cím Keľékbilincselési feladatok,
80108 cím Keriiletőrségi feladatok, 80109 cím Téľfigyelő-kameraľendszer elnevezéssel.
- a347/2013. ( Ix.18') számú képviselő-testiileti hatáĺozatZ.lc. pontjźtban foglalt lgazgatősá'g
engedélyezett létszrímát 6 fove| (Mt. + 8fr, Kttv. _ 2 fő) megemeli, a teleptilésiizemeltetési
feladat engedé|yezett létszĺímźú.7 fove| (Mt. -1 fő, Kth/. _ 6 fő) csökkenti, a KöZtertilet-
fetügyelet feladat engedé|yezett |étszámétt 3 fĺĺvel (KttV.) megemeli, a Piac feladat
engedélyezettlétszźtmźn beltila Kttv. létszáméft2 főve| cstikkenti és az Mt. |étszálmźń2 fővel
megemeli, a keľékbilincselési feladat engedéIyezett létszáĺnát 4 fővelr Mt. -2fó, Kttv. -2fő)
csökkenti, a Kerületőr feladat engedélyezettlétszźmlát} főve| (lľl4.t. +2fő) megemeli.
- a Józsefuárosi Kĺjzteľiilet felügyelet 30101 cím bevételi e|őirźnyzatan belül a közhatalmi
bevételek _ kötelező feladat - előirźnyzatat 65.000'0 e Ft-tal, a 30105 cím működési
intézménymfüĺjdtetési bevétel - kötelező feladat - e|őirźnyzatát 30.000'0 e Ft-talmegemeli, a
30103 cím - kĺjtelező feladat _ közÍratalmi bevétel e|óirányzatát 30.000,0 e Ft-tal csökkenti és
ezzel egyidejűleg a kiadás 30101 cím _ kötelező feladat - dologi eLőirźnyzatát 14.050,0 e Ft-
tal, a beruházási e|óirányzatát 4.500,0 e Ft-tal, a 30102 cím - kötelező feladat - dologi
előirányzatát ll.100,0 e Ft-tal, abenshźnási előiľanyzatat 5.300,0 e Ft-tal, a 30103 cím -
kötelező feIađat - dologi eĺőfuźnyzatźLt3.350,0 e Ft-tal, a 30105 ckn_köte|ezó feladat - dologi
e|őirźnyzatát 21 .5 00,0 e Ft-tal megemeli.
- a Jőzsefvĺĺľosi Kcĺzteľtilet-felügyelet 30101 cím kiadás személyi juttatás eloirányzatĺĺn belül
a rendszeres személyi juttatás - kötelező feladat _ e|őirźnyzatźtrőI 4.625,0 e Ft-ot, a
közlekedési költségtérítés _ kötelező feladat _ előirányzatárőIZs},O e Ft-ot, a munkáltatót
terhelő jarulékok és szociális hozzájźrulási adó - kötelező feladat _ e|őhányzatźrő| I.249,0 e

Ft-ot, a dologi kiadások _ kcitelező fęladat _ eloirźnyzatźnő| 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
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kiadás 30105 cím személyi juttatás, ezen belĹil a rendszeres személyi juttatás előirtnyzattra
4,625,0 e Ft-ot, a kozlekedési költségtérítés - kötelező feladat _ e|óĺrźnyzatára25},O e Ft-ot,
a munkáltatót teľhelő jarulékok és szociiĺ]is hozzájźrulási adó - kĺitelező feladat
e|olrźnyzatźra 1,.249,0 e Ft-ot, a dologi kiadások - kötelező feladat _ előirźnyzatétraZ.}Dl,O e
Ft-ot az átszervezett intézmény múködtetése címén.
- a Józsefuárosi Közteľiilet- feltigyelet 30101 cím kiadás személyi juttatáson belül a
céljellegtĺ cafeteľia - ĺjnként vállalt feladat - e|őkányzatLíÍól 111,0 e F-ot, a munkáltatót teľhelő
járulékok és szociális hozzájálru|ási adó előirtnyzatĺán belül az egészségiigyi hozzétjěľ.slás _
önként vállalt feladat _ e|ólĺźnyzatźtrőI19,0 e Ft-ot, a dologi e|őirźnyzaton beliil azSZIA
önként vállalt feladat _ e|őlĺźnyzatárőI21',0 e Ft-ot átcsoportosít a 30105 cím kiadás személyi
juttatason belül a céljellegtĺ cafeteria - önként vállalt feladat - elofutnyzatára711,0 e F-ot, a
munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺulási adó előiráĺyzatźn belül az
egészségügyi hozzźljźrulás _ tinként vállalt feladat _ e|őittnyzatára l9,0 e Ft-ot, a dologi
e|őkźnyzaton beltil az SZJA - önként vállalt feladat _ előirlínyzatára 21,0 e Ft-ot az
átszerv ezett iĺténnéĺy alkalmazottainak j uttatása címén.
- a Józsefuaľosí Közteľület-felügyelet 30101 cím kötelező feladat - bevételi mfüödési
ťlnanszirozási bevételen belül az kźnyítőszervi támogatás folyószámlrán ttjrténő jővtirása
előírányzatźń 12.683,6 e Ft-tal csĺĺkkenti, ezzel egyidejúleg a kiađás személyi juttatás

e|őirźnyzatan belül a ľendszeres személyi juttaüís eLőirźnyzatźú II.635,9 e Ft-tal, az egyéb
költségtérítések előirźlnyzatát 1.000,0 e Ft-tal, amegbizási đíj előirányzatźń720,0 e Ft-tal, a
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájźnl|ási adó előiranyzatát 3.336,1 e Ft-tal, a
dologi kiadások előfuźnyzatát 14.000'0 e Ft-tal csökkenti feladatátadás címén.
- a Józsefuarosi KĺjzteľĹilet-felügyelet 30101 cím - önként vallalt feladat - bevétęli működési
ťlnanszirozási bevételen belül az irányítőszeľvi támogatás folyószĺímlán töľténő jőváitása
e|őkźnyzatát 17.7]0,7 e Ft-tď és a felhalmozási finanszírozási bevételeken beliil aZ

irányítószervi támogatás folyószámlĺán tĺjľténő jőváirása e|óirźnyzatátzz7,8 e Ft-tal csökkenti,
ezzeI egyiđejiileg a kiadás személyi juttatás eloírányzatan beltil a céljellegű költségtéľítés,
juttatások eIoirźnyzatźú 1.806,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáruIási adó eloiĺźnyzatátzgŁ,4 e Ft-tal, a dologi kiadások előitźnyzatát343,8,0 e Ft-tal
c s<jkkenti felađatátaďás címén'
- a Józsefuarosi KĺjzteľĹilet-felügyelet 30102 cím - kötelező feladat _ bevételi működési
ťlnanszíĺozási bevételen belĹĺl az irányítőszervi tźtmogatźs folyószámlan tĺjrténő jővákása
e|őirźnyzatźLt 3.923,0 e Ft-tal csökkenti, ezzel egyiđejtĺleg a kiadás dologi e|őirőnyzatát
7.000,0 e Ft-tal, a mfüĺjdési célú trĺmogatás államhźztartásoĺ beltilre eIófutnyzattĺt22.366,0 e

Ft-tal, valamint a- bevételi mfüĺidési finanszírozási bevételen beliĺI az irźnyítószervi
támogatás folyószámlan történő j őváírása - ĺjnként vállalt feladat - e|ofuźnyzatát 937,7 e Ft-tal
csĺikkenti felaďatźúađás címén.
- a Jőzsefvaľosi KöĺeľĹilet-felĹigyelet 30103 cím - kötelező feladat - bevételi működési
ťlnanszítozási bevételen beltil az kányitőszervi támogatás folyószámlán történő jőváírása

e|őirźnyzatát 3.480,8 e Ft-tal, ezzel' egyiďejrĺleg a kiadás személyi juttatás e|őirtnyzatán beltil
a rendszeres személyi juttaĹás e|őirźnyzatát I.420,0 e Ft-tal, az egyéb kĺlltségtérítések
előirźnyzatát 100,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jáľulékok és szociális hozzźtjárulási adó

e|óirźnyzattLt 383,4 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őĺrtnyzatát 3.000,0 e Fĺtal csĺjkkenti
fęIadatźńađás címén.
- a Józsefuárosi Közterület-feliigyelet 30103 cím - ĺinként vállalt felađat - bevételi mfüodési
fĺĺanszirozási bevételen belül az fuźnyítőszewi tiímogatás folyószámlán történő jőváfuása

előirźnyzatát 324,0 e Ft-tď, ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|oirtlnyzatan belĺil a
cafatętia e|őirźnyzatát 136,2,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális
hozzájtru|ási adó előiráĺyzatát 22,7 e Ft-tal, a dologi kiadások előirźlnyzatát 25,9 e Ft-tal
csokkenti felaďatźftadás címén.
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- a Józsefuarosi KözterĹilet-felügyelet 30104 cím - <jnként vźů|aItfeladat - bevételi miĺkijdési
ťĺnanszírozási bevételen belül az irźnyitőszeľvi tĺímogatás folyószámlán töľténő jővźtiĺása
elóirtnyzatát 36.968,9 e Ft-tď csökkenti, ezzel egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatás
eloirányzatan belül a rendszeres személyi juttatás e|őirtnyzatát 5.482,8 e Ft-tal, az egyéb
költségtérítések és cafateria előltźnyzatát 1.189,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzájttrulási adó előlĺźnyzatát I.628'6 e Ft-tal, a dologi kiadások eLőirźnyzatźft
1,169,4 e Ft-tal csökkenti feladatátadás címén.
- a Józsefuáľosi Ktjzteľtilet-feliigyelet 30104 cím - ĺjnként vź/.laLt feladat _ kiadrĺs dologi
e|oirényzatlín belül a céljellegu munkaruha 4'200,0 e Ft előirányzatát, a rendőľbot, bilincs
beszerzés 294,0 e Ft előiranyntźtt, a védőoltás 210,0 e Ft előirrínyzatat átcsopoľtosítja a 30102
cím . kötelező feladat _ dologi e|őirźnyzatan belül a gépjźEmii Ĺizemköltség e|őlĺźnyzatźra
3.500,0 e Ft-ot, gépjźlrmtj kaľbantartásra 1.204,0 ę Ft-ot.
- az Önkotmányzat 11108-02 cím _ kötelező feladat _ kiadás műkcidési ťlnanszitozźsi
kiadĺĺson belül az káĺyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eIóirtnyzatźrőI
20.835'9 e Ft-ot, a 11108-02 cím _ önként vállalt - kiadas miíkcjdési ťĺĺanszirozási kiadason
belül az irźnyítőszeľvi tamogatásként folyósított trímogatás kiutalása e|őlľányzatáról 56.001,3
e Ft-ot, kiadás felhalmozĺísi finanszírozási kiadĺáson belül az irányitőszeľvi támogatrĺsként
folyósított támogatás kiutalása _ önként vállalt feladat - e|őirźnyzatfuő| 227,8 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím miĺk<jdési cél- és általrános taľtalékon beliil az általános
taľtalék _ kötelező feladat _ e|őirányzatára.
- a Jőzsefuaĺosi Városüzemeltetési Szolgálat bevétel 80106 cím _ kötelező feladat _

mfüödési kĺjzhatalmi bevétel e|oitényzatát 70.000,0 e Ft-tal,80107 cím _ k<jtelező feladat _
miĺködési kĺjzhatalmi bevétęl eLőirźnyzatát 8.000,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyiďejiĺleg a
kiadási eloirźnyzatokat az előterjesztés U2|. mellékletében foglalt tĺibblet k<ĺltségek
összegével megemeli aIlL|. ponthoz tartőző mellékletben részletezeltek alapjan.
- a Józsefuarosi Vĺĺľosiizemeltetési Szo|gźtat/Józsefuaľosi Kĺjzterület-felügyelet és

Vĺáľostizemeltętési Szolgálat bevételi' ezen belül ťtnanszítozási mfüĺĺdési iĺłĺnyítószervi
támogatasként folyósított tlĺmogatás fizetési számlán töľténő jőválĺása - ktjtelező feladat -
e|őirźnyzatát és a kiadási e|őirźnyzatźú a fęIadat źúszęrvezés címén.
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél- és általanos taľtalékon belül az

általáľros tartalék _ kĺjtelező felađat - e|őlĺányzatźtrőI7.247,2 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11108-02
cím mfüĺjdési finanszírozźsi kiadásokon beltil az lrźnyítőszervi tlímogatásként folyósított
támogatĺĺs kiutalása - kötelező feladat - e|őirźnyzatźna Jőzsefuĺírosi Közterület-feltigyelet és
Városiizemeltetési Szolgálat tźtmogatása címén vzl. ponthoz brtőző mellékletben
r észletezettek alapj rín..
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és ĺíltalĺános taľtďékon beltil a
mfüödési általános taľtalék - köte|ezo foladat - eIőtányzatarőI600,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím finanszitozási mfüödési kiadáson be|u| az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat _ e|őirźnyzatźlra.
- a Józsefuárosi lntézménymfüĺidtető Kĺizpont 72|01 cím - k<jtelező feIadat _ ťlnanszlrozási
mĹiködési bevételeken beltil az iráĺyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|źn tĺlľténő jőváirásaelőirźnyzatát és kiadás dologi e|őiźnyzatát 600,0 e Ft-tal megemeli
aátvettgépjaÍmíiĺizemeltetésitĺímogatásacímén.

22.ĺ A Képviselő-testület a 397|20I3.(XI.06.) számű határozatában a Gutenberg téľ új
forgalmának kétirrányusítását fogadta el költségvetés módosítással egyĹitt.

A Képviselő-testÍilet
- az onkormányzat kiadás 11601 cím beruhtnási e|(ibanyzatźn belül a Palotanegyed új
forgalmi rendjének tęrvezése előirźnyzatárő| _ önként vá||a|t feladat - 540,0 e Ft-ot
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átcsoportosít a 11108-02 cím _ önként vállalt feladat - finanszíľozási műkĺjdési kiadásokon
belül az irrínyító szeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirźtn5ľzatára a

Józsefu árosi Parkolás-üzemeltetés i Szol'gźiat támogatása címén,
- a Józsefuaĺosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím - önként vállalt feladat _
fĺnanszítozźtsi múkĺldési bevételeken belül az iranyítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlĺín tĺjrténő jóváírás e|ofuányzatát és a dologi kiadási elóiľźnyzatát _
önként vállalt feladat - 540 e Ft-tal megemeli Gutenberg tér foľgalmanak kétir'ínyusítása
címen

23.I A Képviselő-testĺilet a 39912013.( XI.06.) sztlmí hatźltozatában a Corvin Sétány
Programmal kapcsolatos döntések köz<itt kozjegyzói nęm peres eljaľás kezdeményezésére és

és lefolytatására ktiltségvetés módosítással együtt költségvetési fedęzetet biztosított.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cínr rnfüödési cél és általanos taľtalékon belül az
áltďanos tartalék e\őirźnyzatźról _ kötelező felađat _ 20.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11706-
02 cím dologi előirźnyzatiíra - önként vá|IaIt feladat _ Corvin Sétány Program szeľződéses
jogviszony megsztĺntetése miatt kozjegyzői nem peres eljárás címén.

24.l A Képviselő-testiilet a 405120I3.CXI.06.) szám,űhatátozatźtban költségvetés módosítással
egyĹittaszociáliságazatbana|kalmazoÍtak jutalmazásźlrő|dĺ jntÓtt.

A Képviselő-testĹĺlet
- az Önkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános taľtalékon beliil az

általános tartalék _ kötelező feladat - ďroirányzatfuőI59.136,0 e Ft-ot, a jutďom és járulékai -
ĺinként vá||aLt feladat _ cé|tartalék előiľanyzatźttő| I.373,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím finanszitozźsi működési kiadáson beltil az fuźnyítőszervi trímogatásként

folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _ előiráĺyzatára,
- a kĺiltségvetési szervek bevételi, azon belül a finanszírozási mfüĺjdési bevételen belül az
irányítőszervi támogatasként folyósított támogatás fizetési szźlmláĺtöľténő jővźtírźsa - ĺjnként
vállalt feladat - és a kiadas - ĺĺnként váIIaIt feladat _ személyi juttatas e|oirźnyzatźú 47,644,8 e

Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájaru|źlsi adó e|őirźnyzatźú t2.864,9 e

Ft-tal céljelleggel megemeli a szociális źryazat eseti jutalmazása címén, melyet költségvetési
szervęnként és azon belül címľendenként az előterjesztés 1. szźtműmelléklete rész|etez,

25J AKépviselő-testiilet a4O7l2OI3. (XI.06.) szźlmtlhatźrozatában költségvetés módosítással
egyĹitt döntcjtt a Józsefuarosi Pedagógiai Intézet elhelyezéséľől és annak jĺivőbeni
mfüödtetéséľől.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormáĺyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos taľtalékon belül az

általiĺnos taľtalék - kötelező feladat - e|őitányzatáĺőI átcsoportosít 600,0 e Ft-ot a kiadás
11108-02 cím Íinanszitozźsi mfüödési kiadáson bďril az irányítószervi támogatásként

folyósított tĺámogatas kiutalasa _ kötelező feladat e|ofuźnyzattna.
- a Józsefuarosi Intézménymfüödtető Központ 7fI03 cím - kötelező fe|ađat ťtnanszírozási

bevételen beliil az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított trímogatás fizetési szźtmlráĺ tcjľténő
jővźtfuása eloírźnyzatát és ezze| egyidejrileg a kiadás - k<ltelező feladat dologi e|őirźnyzatát
céljelteggel 600,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuĺĺľosi Pedagógiai Intézęt elhelyezése,
berendezések, felszerelések beszerzése céIjábőI.
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26.l A Képviselő-testiilet a 4I4|20I3.CXI.20.) szźtmú' határozatttban a JóHír Józsefuáros Kft.
részére költségvetés módosítással együtt az aďventi vásárhoz és ,,Idősbarát,, renđezxényekĺe
támogatást biaosított.

A Képviselő-testiilet
- az onkorm ányzat kiadás 1 1405 cím dologi eLoirányzataÍő| _ önként vállalt feladat _ I .343 ,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím _ ĺjnként vállalt feladat - múködési célú átadott
pétueszkoz e|őirźnyzatlíľa adventi vásźtrhoz kapcsolódó díszkivilágítás címén.
- az onkorményzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartďékon belüI dr. Sĺíĺa
Botond alpolgármesteri saját keret _ ĺjnként vállalt feladat _ előirźnyzatańlr tisszesen 4.445,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11804 cím _ ĺinként vállalt feladat - műkĺĺdési célú átadott
p éĺzeszkoz elok źny zatźra,, Idő sbaľ át,, r endezvény kĺi lts é gei címén.

27./ A Képviselő-testĹilet a 415120|3.( XI.20.) szźtműhattrozattlban költségvetés módosítással
egyĺitt dr. Sríntha Péterné alpolgármester saját keret céltaľtalék e|oirźnyzatz terhére
támogatásokľól és Szent-Gydrgyi Albeľt emléktábla elhelyezéséľől, valamint a
417120|3.6I.20.) számú hatátozatbaĺ a Pozsonyi csata emlékmű állításéthoz tźmogatásról
döntött.

A Képvise1ő-testtilet
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím miíködési cél és általános tartalékon beliil Sántha

Péterné alpolgáľmesteri saját keret _ önként vállalt feladat - e|őirányzatźrő| összesen 300 e Ft-
ot átcsopoľtosít, a kiadĺĺs 11105 cím _ ĺinként vállalt feladat _ mfüödési célú źĺtadott
péĺlzeszkoz e|őirźnyzatźra}D} e Ft-ot az Albert Camus szobľának felállítása címén, valamint
a kiadás ||703 cím dologi e|óirányzatáľa összesen 100 e Ft-ot - önként vállat feladat -
árviztáb|a és a Szent-Gyĺĺrgyi Albeľt emlékére tábla elkészítése címén.
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és áltďanos taľtalékon beliil Sĺíntha

Péterné alpolgáľmesteri saját keľet - önként vźůIa|t feladat - e|őirźlĺyzatfuő| cisszesęn 100 e Ft-
ot átcsoportosít a kiadĺás 11105 cím _ önként vá|la|t feladat _ mfüödési célú túadott
pénzeszköz e|őirźnyzatźlta a Pozsonyi csata emlékéľe állítandó emlékmiĺ létľehozásiínak
támogatása címen,

28.l A Képviselő-testület a423ĺ20I3.CXI.20.) szźlm,űhatőĺozatában költségvetés módosítással
egyutt a LELEK pľogram keľetében 5 lakás felújítasaról dĺintött.

A Képviselő-testiilet
az onkormźnyzat kiadás 11602 cím dologi, kéménykarbarfiartás előirányzattől _ kötelező
feladat - 8.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím otpacsiľta utca felújítasi _ önként vźlla|t feladat -
e|őirźnyzatárő| 6.277,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím |akőhźz felújítás, LELEK lakások
felújítása ( Bauer Sandoľ u. 4.fsz.3., Dugonics u. 11. fsz.I., Dugonics u. 76.I.23., Mátyás tér
2. fsz.4., Nagýemplom u. 5. II.16.) _ önként vá||a|t feladat - e|őiráĺyzatźtra

29.l A Képviselő-testtilet a424120|3. (XI.20.) számú hatźtrozatában költségvetés módosítással
egyiitt az onkoľmźnyzat alkalmazottaira vonatkozőan jutalmazźsi elvekĺől és jutalmazási,
Erzsébet utalvány ajĺándék keľetről, valamint aTíłzoltósźryjutalmaról, a Rendőrség karácsonyi
rendezvéĺyének költségéről dĺintcitt.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mrĺködési cél és általĺínos taľtalékon belül a jutalom

és járulékai _ <jnként vá||a|t feladat _ eloirtnyzatźnőI3.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
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11804 cím működési célú źńađottpétueszkoz - ĺjnként vállalt feladat _ elóktnyzatara a VIII.
kerületi Rendőľkapitanyság alkalmazottainak Kaĺácsonyi rendezvény költségei címén.
- az onkormtnyzat kiadás 11107-0l cím műk<jđési cél és áltďanos tartalékon beltil a jutalom

és járulékai - ĺjnként vállalt feladat _ eLőitányzatźnőI2.000,O e Ft-ot átcsoportosit a II104 cím
- önként vállalt feladat _ személyi juttatás e|őirźnyzatźtra1.574,8 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő
jaľulékok és szociális hozzájáĺu|ási adó előirttnyzatźtta425,2. e Ft-ot a VIII. kerĹilęti Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság ďkalmazottainak rendvédelmi jutalma címén.
- az onkormányzatkiadĺĺs 11107-01 cím műk<jdési cél és iiltalĺĺnos taľtalékon beliil a jutalom

és jĺĺrulékai - önként vállalt feladat _ cé|tarta|ék előiranyzatźtĺő| 92.042,5 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11108-02 cím ťĺnaĺszirozási mfüĺjdési kiadáson belül az irányítószervi
támogatásként folyósított tamogatás kiutalása - ĺinként vállalt feladat _ e|óirányzatáĺa.
- a költségvetési szervek bevételi, azon belül a ťrnanszírozási múködési bevételen belül a z
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtmJrźn töľténő jőváirása - ĺinként
vźůIa\t feladat - és a kiadás - önként vállalt feladat _ személyi juttatás eIoirźnyzatát 65.634,4 e

Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájanl|asi adő eLőirályzatźLt 19.53|,0 e

Ft-tal, dologi 9ZJA eIóirźnyzatát 6.877,I e Ft-tal céljelleggel megemeli a költségvetési
szervek általrános jutalmazásaés utďvány kifizetés címén, melyet költségvetési szervenként és

azon belül címľendenként arit amelléklet részletez.
- az onkoľmźnyzat kiađás 11108-02 cím kiadási finanszírozási mfüödési kiadáson belül az
kźnyítőszervi támogatasként folyósított támogatas kiutalĺása _ önként vállalt feladat _

előlĺényzatáÍőI ]68,6 e Ft-ot átcsoportosít a ťĺranszirozásí míĺkĺldési kiadáson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatĺĺs kiutalĺísa kötelező feladat
e|őirányzatára,
- a Polgáľmesteľi Hivatal 12202 cím bevételi finanszírozasi múködési bevételen belül az
irányítószeľvi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési szĺĺmlan töľténő jőváítěsa_ önként
vźila\t feladat _ előirźnyzatarőI 768,6 e Ft-ot átcsoportosít a ťlĺanszírozźsi működési
bevételen belldi| az itányitőszervi támogatásként folyósított tamogatas ťtzetési szám]źn történő
jóváírása _ kĺjtęlęző feladat _ e|őlĺźnyzattlra,
- a Polgáľmesteri Hivata| 12202 cím kiadas - ĺjnként vállalt feladat _ személyi juttatás

e|őirźnyzatan beliil a céljellegrĺ hűségjutalom előiľanyzatźtĺőI 605,2 e Ft-ot, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájaru|ási adó e|őirźnyzatźÍő| 163,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadas - kötelező feladat - személyi juttatas előfuźnyzatrín belül a céljellegii jubileumi jutalom
előfuźnyzatźra 605,2 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzźljáĺulasi ađó

eloirányzattr a l 63,4 e Ft-ot.
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