
Budapest Főváros VIII. keľület Jĺízsefuáľosi Onko rmányzat Képviselő-testiiletének

a 2014. évi kiiltségvetésről

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkorm źnyzat Képviselő-testtilete aZ
Alaptcirvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében) az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezđés f) pontjában meghatźltozott fęladatkorében eljarva a
következőket ľendeli el:

1. A ktiltségvetés bevételeinek és kiadásainak fő iisszege, a hiány és ttibblet
mértéke

1. s (1) A rendelet hatźiya a képviselő-testÍiletľe és annak szerveire (polgármester, a
képviselő-testtilet bizoÍtságai, a polgármesteri hivatal, a jegyzo), az önkormányzat
költségvetési szeľveire és gazdasági társaságaira teľj ed ki.
(2) E rendelet alka|mazásźlban:

a) ko|tségvetési szerv: a Polgáľmesteri Hivatal, az ĺjnkormźnyzat źita| a|apitott és
iranyított kĺiltségvetési szerv,
á/ kisösszegiĺ szolgáltatás.. azaszoIgá|tatás, amelynek értékhatára 100 e Ft.

2. $ A képviselő-testÍilet az önkoľmtnyzat2014. évi kĺiltségvetésének
a/ költségvetésibevételeit
ó/ költségvetésikiadásait
c) kciltségvetésihianyát
d) mí:kodési bevételeit

Đ mfüödési kiadásait
fl mfüĺjdési tĺjbbletét
g/ működési finanszírozásibevételeit
h) mítkodési finanszí rozási kiadásait

j) felha|mozási bevételeit
k) feLhalmozási kiadásait
a fe|halmozási hiányát
m) fe|ha\mozás i fi nan szír o zási b evételeit
n) fe|haLmozási ťlnarlszír ozási kiadásait
o) fe|ha|mozási fi nanszírozási többletét
p) hite| törlesztés tisszegét

1,9.357.943 e Ft-ban
2|.529.565 e Fĺban.
2.171.6f2 e Ft-ban
14,544.832e Fĺban.
14.942.021e Ft-ban,

397.189 e Ft-ban,
6.714.753 e Ft-ban,
5.785.805 e Ft-ban-

4.813.111 e Ft-ban,
6.587.544 e Ft-ban,
1.774.433 e Ft-ban,
1.656.077 e Ft-ban,

4I3.403 e Ft-ban,
1.242.674 e Ft-ban,

53.501 e Ft-ban.

il mfüödési ťĺnanszírozási bevételi többlet 928.948 e Ft-ban.

q) irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 6.145.707 e Ft-ban,
kerületen belüli duplźnődás összegét I93.940 e Ft-ban,

Đ nettósított bevételi és kiadási elóirźnyzatát 2|.389.126 e Ft-ban
áIlapitjameg

3. s A költségvetés címľendjét az 1. melléklettarta|mazza.



2. Az łinkoľmányzat bevételei és kiadásai

4. $ (1) A bevételi és kiadási e|oirźlnyzatok megbontását címrend szerint eIoirtnyzat-
csoportonként, kötelező, önként vtila|t, á||arri (áI|anigazgatási) feladatokĺa a 2. melléklet
tartalmazza.
(2) Az eIőzo évi pénzmaradványok elóirtnyzatát feladatonként a3. melléklet tarta|mazza.
(3) Az európai uniós fonásból és az azo|<hoz rendelt önkormányzati fonásbőI, előző évi
pénzmaraďvanyból ťĺnanszirozott programok, pľojektek e|oirányzatát a 4. melléklet
tartalmazza.
(4) A működési cél és általĺĺnos tartalékok, a felhalmozási céItartalékok elóiráĺyzatát
kotelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, és az előirtnyzatok átcsopoľtosításaľa
vonatkozó hatásk<jľĺjket az 5. melléklet tarta|mazza.
(5) Az önkormányzat beruházási előiľanyzataít feladatonként, a felújítási előiľányzatait.
célonként, a felhalmozźsí céIű támogatások kiadási eloirényzatait címľend szeriĺt, ezen belül
kĺjtelező, önként vállalt, állami (á|Iamigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet
tartalmazza.
(6) Az önkormanyzati torzsvagyon karbarfiartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási
eIőirźnyzatait kcjtelező, önként vá||a|t, állami (áIlamígazgatási) feladatok szerinti bontásban a
7. melléklet tartalmazza.
(7) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási elóirźnyzatainak
rész|etezését kĺjtelező és önként váI|alt feladatok szerinti bontásban a 8. mellék|ettaĺta|mazza.
(8) A projektek bevételi és kiadási elóirtnyzatait k<jtelező és <jnként váI|a|t feladatok szerinti
bontásban a 9 -I I . melléklet tarta|mazza.
(9) A költségvetési szervek engedé|yezet1|étszćmlát, foglalkoztatásíjogviszonyuk,kote|ezó,
ĺjnként vźi|a|t, állami (á|Lamigazgatási) feladatok szerinti bontásban, és az önkoľmányzati
kö zfo glal k o ztatźs l étszámkeľ etét a | 2. me l lékl et tarta|mazza.
(10)A költségvetési szervek céljellegiĺ kiadási e|őirźnyzatait címľend szerint a 13. melléklet
tartalmazza.
(1I)Az tinkoľmányzatzźno|tkiadási e|oirźnyzatait feladatonként a 14. melléklettarta|mazza.

3. A20|4. évi kiiltségvetés végľehajtási szabá.Jyai

5. $ (1) Az ĺjnkoľmźlnyzat kĺiltségvetésének végľehajtásáért a polgáľmesteľ, a költségvetési
szerv kciltségvetésének végrehajtásáért a szęTv vezetője, az önkormźnyzat könywezetéssel
kapcsolatos feladatok e||átź.sźIért a jegyző, a költségvetési szerv k<lnywezetésével kapcsolatos
feladatok ęI|źLtź$źLért a szeÍv vezetője a felelős'
(2) Az önkormĺányzat és a költségvetési szervek az elemi koltségvetésfüet az e rendeletben
meghatáľozott összegekkel kötelesek összeállítanl, melyet a polgáľmester hagy jóvá.
(3) Az onkormányzat és a kclltségvetési szervek a kĺlltségvetésfüben jóvahagyott
elóirtnyzattal e rendeletben foglalt előírások Íigyelembevételével önállóan rendelkeznek.

6. s (1) A kĺiltségvetési szervek, a gazdasági társaságok jogosultak az e|óirt bevételek és a
kĺiltségvetésben tervezętt bevételi előfuźnyzatok beszedéséľe, a jóvahagyott kiadások
teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testiileti, vagy bizottsági
határ ozatokban fo glaltak s zerint.
(2) 

^ 
kĺiltségvetési szerv az a|apítő okiratában meghatźrozott k<jzfeladat e||átźsźra és a

szakmai alaptevékenységéľe haszná|hatja fe| az e rendeletben megállapítoÍt irányító szervi
támogatásként folyósított támogatást és a tęvékenységhez kapcsolódó bęvételi
e|őirźnyzatokat.
(3) A költségvetési szerv, a gazdasági taľsaság a kciltségvetési év kiadási előirźnyzatainak
terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat,ha aĺľrak pénzugyi teljesítése 2014. decembeľ 31-



ig, de legkésőbb következő év febľuár 28-ig, a projektek esetén legkésőbb a következő év
június 30-ig megtörténik. Kötelezettség kizárőIag a jóvĺĺhagyott eIőirényzat szabađ
maradványának terhéľe vállalható.
(4) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők. A kiadási
előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem fol}'ĺrak be, nem teljesíthetők. A
tewezetl bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga utźlĺ az önkormányzati
támogatás ntjvekedését.
(5) A bevételi e|óirźnyzatok a (6)-(7) bekezđésben foglaltak kivételéve| kízárőIag azok
tulteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettő| töľténő elmaradása
esetén azokat csökkenteni kell.
(6) A bevételi e|okányzatot a költségvetés módosításźľa vonatkozó hatáskörök
figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó
jogszabáIyi előírások év közben vá|toznak, vagy ameÍInyiben jogszabáIy, vagy az fuányítő
szerv további feladatot hatźroz meg.
(7) Az egységes rovatrend 81. Miiködési célú támogatások áI|anháztartáson belülľől, 82.
Felhalmozási célú támogatások áI|amhénartáson belülről, B6. Mrĺködési célú átvett
pénzeszkozrjk és B7. Felhalmozási célú źlfuett pénzeszkozök rovatokon megtervezett bevételi
előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal ľendelkezésľe bocsátott költségvetési
bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előiranyzatok még nem
teljesĹiltek tul, azonban az ađotl cél a költségvetési év bevételi előirányzaÍainak tervezésekor
nem volt figyelembe vehető.
(8) Az önkoľmanyzat, a költségvetési szervek, a gazđasági táĺsastlgok feladatellátásuk,
tevékenységfü során kötelesęk a gazđaságosság, a hatékonyság, az eľedményesség, és a
szabźiyszenĺség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóvĺíhagyott kiađźsi, ezen
belül a kiemelt e|őírányzatok betartásával, A kiemelt e|ófuźnyzatok túllépése szabá|ýaIansági
eljárást von maga után.
(9) A költségvetési szeÍv źúta| saját hatásköľébęn jogszabáIy alapján végľehajtott
költségvetési elóirányzat módosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre,
ha az aköte|ező feladatellátást, miikcjdtetést, valamint az éves fizetési kĺjtelezettségeket nem
veszé|yezteti.
(10)Az onkormźnyzat, a költségvetési szervek, a gazđasági taľsaságok a jővźhagyott
bevételek beérkezésének és kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves
likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet havonta felül kell vizsgálni és azokat a
po l gĺírme s ter hagyj a j őv a.

7. $ (1) A koltségvetési szeľv az időlegesen szabaď kapacitását úgy hasznosíthatja, hogy az
azzalkapcsolatosan felmerülő közvetett és kĺjzvetlen költségek megtéľiiljenek.
(2) A Polgármesteri Hivatalnál ellátott állami (á||arigazgatási) feladatokkal kapcsolatos
bevételek a Polgáľmestęri Hivatal bevételét képezik.
(3) A kciltségvetési szervnek az tlltalra végzett váI|a|kozási tevékenységet meg kell sziintetnie
legkésőbb a 20|4. évi költségvetési beszámoló elfogađásával egyidejrileg, ha az e
tevékenységből szfumaző bevételek nem fedezik az adott tevékenységgel összefüggő
valamennyi közvetlen kiađást, az ahhoz hozzáĺenďe|hető közvetett kiadásokat és az
amortizáciőt.
(4) A költségvetési szerv a vá|Ialkozźsi tevékenységéből szźrmaző vállalkozási
maradvrĺnyának a társasági adó általános mértékével megegyező hányađát köteles az
önkoľmányzat 14100309-1023949-01000006 szźtm|ájára tfugyévet követő év februar 28-ig
beťĺzetni.



8. $ (1) A költségvetési szervek - a Józsefuárosi Egészségtigyi Szolgá|at és a Polgáľmesteri
Hivatal kivételével - az źfa visszaigényléséből befolý bevételeiket nem hasznźtlhatják fel,
azok a 2014. éví pénzmaradvźny elszámolásánáI, vagy a képviselő-testület év kĺjzbeni
döntésével elvonásľa kertilnek.
(2) 

^ 
költségvetési szervek a jőváhagyott kiadási előirányzataik teľhéľe elsődlegesen a

jogszabáIyokban meghatáĺozott kötelező illetmények kifizetését követően akoťizemi díjakat,
valamint az el|átottak étkeztetési koltségeit, az ellátottakjuttatásait egyenlítik ki.
(3) A költségvetési szervek az egységes ľovatľend K1101. Törvény szerinti illetmények,
munkabérek rovat eľedeti elóirźnyzatanak és annak jarulékainak megtakaľítása terhére a
képviselő-testtilet engedélye nélkül:

a) lůres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési
ďíjat'tulőrát,
ó/ munkaviszony megsziintetése miatt keletkező munkából felmentett idosza\<ra jtrő

kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,
c) az évkozben felmerülő és az ęređeti költségvetésben nęm tewezel1GYES - GYED-ľol

visszatéľő alka|mazott szabađságźnak kivétele miatt a helyettesítő a|ka|mazott illetményét,
d) az évkozben felmeľiilő és az ercđeti kĺiltségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat,

az a|ka|mazott betegsége idejére az őt megillető juttatást - betegszabadság, valamint a
tápp énz-ho zzáj áruIts -,

e) a munkavźiIalő kĺjtelező munkaidején felüli rendkívtili munkavégzésľe elľendelt
tlllőtát,
fl az alapító okiľat szeľinti közfeladat ellátásanak teljesítése érdekében feltétlęnül

sziikséges kízźnő|ag külső személy megbízási díját
fizethetnek ki.
(4) A Polgármesteri Hivatal vezetoje rendkívüli, céIhoz kötött feladatot áIlapíthat meg a
k<jŻisaviselő részére (célfeladat), melynek eľedményes végrehajtásáért céljuttatást hatźnozhat
meg - ktilĺjnösen anyakönywezetők, éjszakai ellenőrzés, váIasztás, projektek végrehajtása,
katasztrőfa miatti ügyelet, egyéb -, melynek előirźlnyzatźú aPoIgźlrmesteri Hivatal jóvahagyott
kö ltsé gveté s e Íarta|mazza.
(5) Az e rendeletben meghattrozotíakon kíVüli noľmatív jutalom, céljuttatás, jubileumi
jutalom, hűség jutalom kifizetéséről a képviselő-testület dönt.
(6) A kĺiltségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem
lehet tĺjbb az egységes rovatľęnd K1101. Tcirvény szeľinti illetmények, munkabérek rovat
eredeti e|oir ény zataÍIak I s%-aÍIa|.
(7) A költségvetési szerv a személyi juttatások eIőkźnyzatának átmeneti megtakarítása
teľhére taľtós kötelezettséget nem vállalhat.

9. s (1) Az cjnkormźlnyzat és a kĺjltségvetési szervek pénzmaradványát _ ezen belül a
személyi juttatásokra fordíthatő marađványt - a képviselő-testÍilet hagyja jővá. A szabađ
pénzmaradvány fe|osńásźlró| és felhaszná|ásárőI a képviselő-testülęt dönt.
(2) Az ĺinkormĺínyzat és a költségvetési szeľvek a 2013' évi pénzmarađvźný a
pénzmaradvĺíny jóvahagyása ę|őtt klzźrőIag a 2013. évben váIIaLt kĺitelezęttségbő| áthtaődő
feladatokĺa fordíthatják. Ettől eltérően a képviselő-testiilet külön dcjnt.

10. s A költségvetési szerv engedé|yezett létszámkeretének módosításárő| |<ĺzfuőIag a
képviselő-testület dĺjnthet.

11. s A koltségvetési szervek a céljellegű előiranyzatokat kizarő|ag a meghatźlrozott céIra
haszná|hatjĺík fel, a cé|tőI eltérő fe|haszná|źlsľól a képviselő-testület dönt. A kĺiltségvetési

4



szerv köteles a céljellegii előirányzatokől és azok fe|hasznáIásáról számvitelileg olyan
elkülönített nyilvántaľtźstvezetĺi' amely biztosítja az e|szźlmolást és az el\enőtzést.

12. s Azfuolt eloirćnyzatok a képviselő-testület döntéséig nem használhatók fel.

13. $ (I) Az ĺinkormányzat, a költségvetési szerv képviselő-testtileti đöntés nélkül csak olyaľl
pźiyázatot nffithat be, mely az a|apítő okiratában meghatfuozott kĺizfeladat és szakmai
alaptevékenység eIlátága irányul' költségvetési éven túli taĺtós kötelezettséggel nem jáľ, nem
igényel ĺjrľészt és nem utófinanszírozoÍt.
(2) 

^ 
képviselő-testĹĺleti döntést nem igény|ő pá|yázat ęsetében az önkoľmźnyzat és a

költségvetési szervek a polgármester előzetes jőváhagyásźlvaI pźtlyźvhatnak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti pá|ytzati támogatás kizarő|ag apáIyazati célľa fordítható.

14. $ Az ĺjnkormtnyzat kiadási eIokányzatai e|oírźnyzat-módosítás nélkül csak olyan esetben
léphetők túl, melyeket jogeľős bíľósági ítéletek, ęI|enőrzo szervek hatéttozatai szerinti
kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabáIyban megállapított támogatásra, e||źĺtásra vonatkozó
j o go sultság, v agy p źtly ázati tiímo gatás ok felhasznál ás a ere dmé ny ezeĹt.

15. s Taľgyéven túli fizetési kotelezettséget a képviselő-testtilet - kivéve a jogszabá|yon'
bírósági, źl||anígazgatási jogeľős dĺjntésen alapuló kötelezettségeket - vá|Ia|hat' és csak oly
méľtékben, |la az az esedékességkor a közfeladat ellátásanak finanszírozźsát és az ismeľt
kĺjtel ezett s é gek telj es í tését az nem ve s zél y eńeti.

16. s (1) A bevételi e|őírtnyzatok teljesítésének elmaľadásáról és annak okairól a
kĺiltségvetési szervek vezetoi, a jegyző, a gazdaságí tarsaságok vezetői ktitelesek
negyedévenként a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot tájékońatni. A bizottság
sziikség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a kĺiltségvetés csĺikkentésre, vagy aZ
előir źny zatok ö s sze gének mérséklé s ére, vagy törl é s ét e, v agy zźr olását a.

(2) 
^ 

költségvetési szervek vezetoi, a jegyző, a gazďasźąi tarsaságok vezetői kötelesek
negyedévente a 30 napon túli, lejáľt esedékességú elismert tartozásáIlomany méľtékérol,
annak okaĺól, alakulásaról a Váľosgazdá|kodási és a Pénzngyi Bizottságot tájékońatni. A
bizottság szĺikség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz atartozás ľendezésére.
(3) A költségvetési szeľvek vezetói, a jegyzó, a gazdasági tarsaságok vezetoi kötelesek
félévente a 60 napon túli, |ejárt esedékességű kĺjvetelésállományról, annak okaĺól,
alakulásáról a Viíľosgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szfüség
esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a behajtás érdekében.
(4) A költségvetés teljesítéséről a polgármester negyedévente tźljékońatja a
Vaľosgazđálkođási és Pénziigyi Bizottságot' A bizottság sziikség esetén javaslatot tesz a
költségvetés módosításáľa.

17. s (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:
1. polgármester
2. alpolgáľmester

2.000 e Ft,
800 e Ft/fo.

(2) Az (1) bekezdés szerinti keľet elsősorban a tisztség e||átásźůloz, a dĺintéshozata|
elősegítéséhez sziikséges tanácsadói és egyéb tevékenységek đijazásźra, továbbá
<inkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabá|yi előírások betaľtásával szabadon
használható fel.
(3) A képviselő-testiilet állandó bizottságai rendelkezésére á1ló keret havi bruttó cisszege:
a) aYárosgazđá|kodási és PénzügyiBizottság 1.088 e Ft,
b) a Humánszo|gźitatási Bizottság 400 e Ft.



(4) A (3) bękezdés szerinti kerct kizźtrő|ag a bizottság muĺ.lkájához, a dĺjntéshozatal
e 1ő s e gíté s éhez s zĺiks é ge s tanác sadó i tevékeny sé g dij azásźr a fońíthatő .

t8. s (1) A költségvetési szervek eĺgedé|yezett létszźtmán beltil fogla|końatoltak 2014.
évi cafetéria-juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő kozterheket:
a) akozszolgá,IaÍi tisztviselőkről szóló 20II. évi CXCIX. t<irvény (KffV.) hatáLya a|átartoző
költségvetési szervnél foglalkoztatott köztiszrviselők és a kozszolgáIati ügykezelők esetén
bruttó f00 ęFtlévlfő,
b) a Kttv. hatź.Jya a|á tartoző költségvetési szervnél foglalkoztatott munkavállalók esetén
bruttó I75 eFtlévlfo,
4 a Polgármesteľi Hivatalmunkavállalói esetén bruttó 200 eFtlévlfő,
d) a kozalkalmazottak jogállásĺíról szóló 1992. évi )ooilI. törvény hatálya a|á taĺtoző
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak esetén bruttó I7 5 e Ftl év l fó.

(2) 
^ 

Jőzsefvátosi Egészségtigyi Szolgálat áIta|' foglalkoztatottak 2014. évi cafetéria-
juttatásának éves cisszegét a kĺiltségvetési szetv vezetője áIlapítja męg a saját bevételének
terhéľe.

19. $ A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor,
figyelemmel az önkormányzat, a k<lltségvetési szervek pénzkeze|ési szabźúyzatábarl
meghatźlrozott összeghatttna, és a készpénzl<lmé|o fizetési módok előnyben ľészesítésének
követelményére:

1. készlet és kisértéktĺ ttrgyi eszkozbeszerzés,
2. kiküldetési, reprezentációs kiadások, vendéglátás,
3. kisösszegri szolgáltatási kiadások,
4. utólagos elszámolásra felvett előleg,
5. munkavállalók nem ľendszeres személyi juttatásai és kiilső személyi juttatások,
6. táľsadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottakpénzbe|ijuttatásai,
7. téntési díj visszafizetések,
8. kcizfoglalkoztatásban rész|vevők bére,
9. pá|yazatok végľehajtása soľán felmerĹilő, átutalással nem teljesíthető kiadások.

4. Adĺísságot keletkeztető ĺigyletekkel és ÍinanszÍrozási célű műveletekkel kapcsolatos
szabályok és hatásktiľök

20. s () Az önkormányzat kĺinywizsgáIőjanak előzetesen kikéĺt írásos véleményének
ismeretében és a Magyarország gazďasági stabilitásĺĺľól sző|ő 2011. év CXCIV. tĺiľvényben
meghataľozott eĺgedélyezési eljrĺľás szabá|yaínak betaľtása mellett a képviselő-testtilet dönt -
külön jogszabźůyban meghatźlrozottak figyelembe vételévęl - az önkormźnyzat adósságot
kelętkeztętő jogiigyletének elfogadásaról, annak futamidejérő1, visszaťĺzetésének és
kanattnak, kĺi lts é gének fe dezetéről.
(2) 

^ 
képviselő-testület dönt a kozbeszerzési eljarás lefolytatását kövętően - a

Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata a|apjźnahitelező hitelintézetről.
(3) Az önkormáĺyzat bankgaľancia igénybevételéről, kezességvá||a|ásátő|, vá|tő vagy
kötvény kibocsátásárő|, azok feltételeirőI, cé|járőI, mértékéről és fedezetéről a képviselő-
testület dönt.
(4) A képviselő-testĹilet csak olyan méľtékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy
kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vá|la|hat kezességet, amely a kĺitelezettségvállalás
időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor akozfę|adat ęI|átásź.l- és a felvállalt
kötelezettségek telj esítését nem veszé|yezteti.

6



(5) Az átmenetileg szabad pénzeszkozok a kozponti költségvetésből származő
hozzájźxu|ások és támogatások kivételével _ bármely hitelintézetnéI államilag garartáIt
értékpapir vásarlásra fordíthatók, vagy betétként leköthetők.
(6) A nagyobb hozam eléľése érdekében az átmenetileg szabad' pénzeszkozok az
önkoľmányzat pénzeszkĺjzének veszé|yeńetése nélkül a szttr]avezető hitelintézetnéI hozam
é s tőke g arant á|t értékp apírb an i s b efektethetők.
(7) A képviselo-testĹilet a lekötés maximális idótartamát 6 hónapban határozzameg.
(8) A koltségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt' váltót nem bocsáthat ki, vź]tőt nem
fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet nem vállalhat.
(9) A kciltségvetési szervek likviditásuk ferĺrtaľtása mellett a fizetési szĺĺmlájukon lévő
átmenetileg szabad pénzeszkozeiket betétként kizarő|ag a ťĺzetési számlához kapcsolódó
alsztmltn köthetik lę.

5. Támogatások, adományokszabályai

21. s Q) Az önkoľmányzat részére juttatott adományok, közéľdekű kötelezettségvállalások,
segélyek elkülönített elszámolás mellett kizźttőIag aÍÍa a törvényes céIra használhatók fel,
amelyre az adományoző juttatta.
(2) A költségvetési szervek pérubeli adomiínyokat, 1.000 e Ft feletti természetbeni
ađomĺĺnyokat, valamint érték}raártól fiiggetleniil olyan adomlĺnyokat, amelyek fenntartása,
vagy felhaszná|ása koltségvetési forrást igényel kízáĺőIag a képviselő-testiilet előzetes
engedélyével - a LELEK-Program kivételével - fogadhatnak el.
(3) Jogszabá|yban nem szabá|yozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott
tĺĺmogatást _kizarőIagmeghatźrozott célľa, elszámolási k<jtelezettséggel ađható.
(4) Az önkormányzat és a kĺiltségvetési szervek:
a/ kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség
teljesítését,
b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek atźlmogatást felfüggeszteni.

(5) A támogatások jogszabályséľtő vagy nem rendeltetésszenĺ felhasznáIźsa esetén a
felhasználót visszaťlzetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében az aďomźnyozó köteles
eljárni.

6. Ätľuházott hatásktiľiik

22. s (1) A polgáľmester dönt:
a) akozponti kÓltségvetésből sztrmaző támogatások, pótelőiranyzatok lebontásaľó| és ezze|

osszefüggő költségvetés módosításaról,
b) a he|yi önkormányzatok á|talźnos mĺĺködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó

támogatások, központosított költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáľőI és az ezzel
összefiiggő költségvetés módosításáról,
c) az onkormányzat esetében aZ egyéb mtĺködési célú támogatások bevételei

źL|IarnháztaÍtáson belülrő|, az egyéb felha|mozźtsi célú támogatások á|IaÍnháZtaľtáson belülről,
az egyéb műkodési célú átrett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási célú átvett
péĺlzeszkozok - az a|apítvźlnyi támogatás kivételével - ľovatokon elszámolt ttjbbletbevételek
miatti költségvetési módosításľól, és a tźmlogatás céljanak megfelelő kiadási elóktnyzatok
módosításáľól, melynek felső határa döntésenként 5.000 ę Ft,

d) a képviselő-testtilet két ülése közĺjtt rendkívüli sÍiľgősség fennállásakor - az
onkormźnyzat érdekeinek figyelembevételével - az általános tartalékĺól történő
átcsopoľtosításról értéIdlatźtr nélkül, mely finanszirozési bevételt, kiadást és a költségvetési
szerv költségvetésének módosítását nem érinti,



e) az oĺtkormányzat ťlĺaĺszirozási kiadásain belüli e|őtányzat átcsoportosításľól, ha a
költségvetési szerv saját hatásköľben módosítja a jővthagyott irányítószeľvi támogatásként
folyó sított támo gatások eIőir ány zatźú,

fl az önkormányzat költségvetési kiadási címei közĺjtti, és a címen belüli kiadási kiemelt
eloirtnyzatok közĺjtti, és a kiadási kiemelt e|őirányzaton beltili rovatok közötti eIőfutnyzat
átcsopoľto sításról érté|<határ nélkül,
g) a h) pontban meghatározottak Íigyelembe vételével e rendelet 5. mellékletében

meghatarozott céltaÍtalékok eloirányzatźnak a jővőhagyott célnak megfelelő
átc s oporto s itásár ő|, éĺték'hattn nélkÍil,

h) az onkormányzat esetében a következő cé|tartalékok tekintetében az źůIanháńartáson
beltili és az á|Ianhźtńartásoĺ kíviili forrás átaďásával kapcsolatos előirányzat módosításról -

az aIapít:ĺźny forrás átadásźnak kivételével _ érté|<határ nélkül:
1. polgármesteri saját keret,
2. alpolgáľmesteri saját keľetek,
3 . Józsefuaľosi Nemzetiségi onkorm tnyzat pro gramj aihoz tźlmo gatts,
4. Civil szervezetek, aIapítvźnyok támogatása,
5. Egyhźzak, egyhźz közĺĺsségek tĺímogatása,
6. Sportolók, spoľtszervezętek támogatása,
7. Idegen forgalmi adó diffeľenciált kiegészítés tźlmogatás,
8. Vaľosmaľketing.

(2) 
^z 

(1) bekezdés d) pontja szerinti ľendkívĹili siirgősség akkor áll fenn, ha a döntés
meghozatalźnak elmulasztása vagy késedelme előreláthatóan ktÍt okozÁat, vagy
jogszabá|ysértő helyzet kialakulásáhozvezethet, vagy egyéb önkoľmányzati érdeket sértene.
onkormanyzati érdek: ĺinkoľmányzati dontések által tarta|mazoÍt, YäEY egyéb tételesen
nevesített önkoľmányzati célok és feladatok megvalósítása, valamint az orlkormźnyzat
kaľosodástól való megóvása és vagyonának védelme.
(3) A polgĺírmester az (1) bekezdésben meghatáĺozott elokéľryzat módosításokat,
átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő
hónap utolsó napjźilg, de legkésőbb tárgyévet követő év januaľ 3|. napjźiĺg a k<iltségvetési
rendelet módosítása céljából a képviselő-testiilet elé terjeszti, és ezzęI az átrvhźnott
hatáskcirben hozott döntésekľől történő beszámolási kĺjtelezettségnek is eleget tesz.
(4) A polgáľmestet az ĺinkoľmanyzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek bęfektetéséľől,
vagy lekötéséről _ a ťĺzetési szźmláját vezető hite|intézeten kívül még további, legalább négy
hite|intézet aján7ata aIapjtn - dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. $ (5)-(7)
bekezdésében foglalt szabályok betartźsźxal. Az ajźln|atokat a befektetés éľtéknapjrának és
futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszenĺségét a jegyző és az
átmenetileg szabad pénzeszkoz lękcithętősé gét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.
(5) A polgármester azon k<jznevelési, közművelődési, szociális, gyeľmekvédelmi szakmai
feladatellátásra vonatkoző pźiyázatok esetében, amelyek ĺjnĺészt és előfinanszírozást nem
igényelnek, több éves, vagy tartős kötelezettségvállalással nem jáÍÍLak, és a pá|yázat
benyújtásara az önkormányzat,vagy a költségvetési szerv jogosuIt, apá|yázat benffitásiíhoz
sziikséges fenntaľtói ny1latkozat. kapcsolódó együttmfüĺidési megállapodás a|źńrásźra
képviselő-testületi döntés nélkül is j ogosult.

23. s A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dont az önkoľmányzat átmenetileg szabad
pénzeszkozeinek befektetéséto|, vagy lekötéséről - a ťlzetésí számIájźi vezętő hitelintéZeten
kíviil még további, legalább négy hitelintézetí ajtn|ata alapjtn - egyedi 500 millió Ft feletti
értékben a 20. $ (5)-(7) bekezdésében foglalt szabáIyok betartásávaI. Az aján|atokat a
befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések



jogszeľűségét a jegyző és az átmenetileg szabaďpénzeszkoz leköthetőségét. a gazdaságivezető
jogosult vizsgálni.

24. s (1) A koltségvetési szetv vezetője a(2)-(3) bekezdésben, a 9. $ és a 11. $-ban foglaltak
figyelembe vételével saját hatáskörben módosíthatja a jőváhagyott bevételi és kiadási
eIőírźn.ryzatokat a 368lf0I1. (XII.31.) Koľm. ľetrdeletben nreglratáľozottak szeľint.
(2) 

^ 
költségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előirźnyzat csoportba tartoző

kiemelt eloirźnyzatait és a ťlnanszírozási felhalmozási bevételeken beltil az iľányítószervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szttmIźn tĺjrténő jővéirása e|őitáĺyzatát nem
csokkentheti.
(3) A költségvetési szerv vezetóje a műkodési költségvetési előiranyzat csoportba furtoző
kiemelt e|őirányzatait átcsopoľtosíthatja a felhalmozási költségvetési e|őirźnyzat csoportba
tartoző kiemelt e|őfutnyzataira és a ťĺnanszírozási műkĺjdési bevételeken belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|tn történő jőváírása
e|óirtnyzatźú átcsoportosíthatja a ťlnanszírozási felhalmozási bevételeken belül az
irźnyitőszeĺví támogatásként folyósított támogatás fizetési sztlmlén töľténő jőváírása
e|őirźnyzattlra.
(4) A k<iltségvetési szerv vezetóje köteles 30 napon belül tájékoztatru a saját hatáskĺlrében
végľehajtott e|őírányzat módosításokľól és átcsoportosításokľól a polgĺĺľmestert.
(5) A költségvetési szeľv vezetője á|tal saját hatáskĺjrében végľehajtott e|oirźnyzat
módosításokat, átcsopoľtosításokat a koltségvetési ľendelet módosításanak céljából a
polgármesteÍ - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap
utolsó ĺapjáig, de legkésőbb a tźlrgyévet kĺjvető év januar 3I. napjáíg 2014. decembeľ 31-i
hatäI|ya|aképviselő-testülete|éter jeszti.

7. KöItségvetés végľehajtásának ellenőrzése

25. s Az önkorményzat szerzőđés alapjźn könywizsgálót alkalmaz, aki a költségvetési
rendelet szabáIyszenĺségéľől, kockázattlről', mega|apozottságáról, betaľthatóságárőI,
elfogadásaĺól véleméný alkot.

26. s A költségvetési szervek vezetői, az cĺnkormźnyzatnźi és a Polgĺíľmesteri Hivatalrnźl a
jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység
részeként minden tevékenységĺe vonatkozőan a folyamatba épitett, előzetes, utólagos és
vezetői ellenőľzést, kül<jnĺisen a pénnigyí đöntések dokumentumainak előkészítése, a
célszenĺségi, gazdasźlgossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
aszabźiyszenĺségi szempontbóltĺjľténő jóvahagyása és ellenjegyzése tekintetében.

8. A pénzellátás rendje

27. s Q) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági táłsaságok kĺltelesek
valamennyi kĺjtelezettségvállalásban a kifizetés módját, cisszegét és határidejét úgy rogziteni,
hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet ľendelkezésľe álljon és az a likviditási teľwel
<isszhangban legyen.
(2) Az önkoľmányzat és a költségvetési szervek kotelesęk a kíťtzetéseknél a készpéna.
kímélő ťlzetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb iđőtartamú kiegyenlítési
hatźridőt érvényesíteni. Fizetési batáriđó előtti teljesítésre kízárőIag indokolt esetben kerĹilhet
sor.
(3) A Polgármesteľi Hivatal a kĺiltségvetési szervek fizetési szám|ájára az önkormtnyzatí
támogatást a költségvetési szeÍv vezetójének előzetes írásos kérelme alapjźn külön
szabźl|yzatban foglalt eljárási ľend alapján uta|jaát.



(4) A nemzetiségi ĺjnkormányzatok fizetési szám|ájáĺa az önkormányzat az önkormányzatí
támo gatást az egyiÍtműködési megállapodásokban fo glaltak szerint utalj a.

9. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

28. s Q) Az önkormányzat és a koltségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a
magasabb szintű jogszabá|yi előírásokon feliil a költségvetéssel összehasonlítható módon és
szcl.kezeĺ.berr ktj|.elesek elkészĺĺ.eni.
(2) 

^ 
képviselő-testĹiletet tájékońatni kell szöveges indokolással együtt a több éves

kötelezettségvállalásokľól, a közvetett támogatásokľól, melyet költségvetés elfogadásakoľ a
becsült értékben, zźr számadáskor a tényleges ö ssze gben kell kimutatni.
(3) A képviselő-testiĺletet tájékońatni kell szöveges indokolással egyĺitt a költségvetési
beszámoló ľészeként az önkormányzat adósságállomźnyźrőI, az önkormányzat és a
költségvetési szervek tartozástnak állomĺĺnyáról, a követelések áIIomźnyćttőI, azok eIőző
évhez vi szonyított alakulásaľól, a me gtett intézkedésekľől.

10. Egyéb jogszabályokban nem szabá|yozott térítés ellenében nyújtott szolgáltatások
díjának megbatározása

29. s (1) A Józsefuarosi Káľtyáról szóIó 64l2011.(XI.07.) önkormányzati rendelet a. $ (2)
bekezdése aIapjtn a kárLy adíj térítésének 20 I 4. évi összege 7 8,- Ft+áfa.
(2) Józsefuáľosi Zoldtertiletek és z<jldfelületek védelméľől szóló 2612006. (VII.14.)
önkormányzati rende|et 5. $-a a|apjźn a 2014. évi fapőtlási egységáľ, mint kompenzációs
intézkedés méľtéke 92.7 1 0.- Ftlfa.

11. Zárő rendelkezések

30. $ (1)Ez a rendelęt a20I4. februáľ 13. napjan |éphatá|yba.
(2) Hatá|yát veszti a 2014. évi átmęneti gazdálkodásról szőIő 52l20L3. (XII.19.)
ĺinkormány zati r enđelet.

Budapest, 2014. februiáľ .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ
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Ár'ľa.r,Áľo s nvl orr,ĺ.s

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének2014. évi
költségvetéséről szőIő rendelet tervezete Az Alaptörvény, a Magyarország helyi
önkormányzatakő| sző|ó 2011. évi CL)c(Xx. törvény, Magyaľország 2014. évi központi
ktiltségvetéséről szóló 2013' évi CCXXX. törvény, az á|Iarrhánafiásľól sző|ő 2011. évi
CXCV. töľvény, az á|Ianháztaľtásról szóló torvény végrehajtásĺĺról szőIő 368/2011. (XII. 31.)
Korm. ľendelet, továbbá a 4l20I3.(I.11). Koľm. rendelet előírásain alapul. A rendelettervezet
szerkezete a jogszabźllyi előírásokat követi. Tarta|mazza a címrendet, címľenđ szeriĺt az
önkoľmányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt eloirányzatok szeľinti
bontásban, a ťĺnanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá minđezeket kötelezo, önként
vállalt feladatok és állami (á||amigazgatási) feladatok szerinti bontásban is. Ezen felül a
működési és a felhalmozási bevételek és kiadások e|őirźnyzatait mérlegszęruęn is bemutatja.
Tarha|mazza tovttbbá az onkormtnyzat felújítási elóirárlyzatait célonként, a beľuházási
kiadásokat feladatonként, a céljellegű támogatásokat, az EU-s fonásból megvalósuló
beruhiázásokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a törzsvagyon működtetésével kapcsolatos
e|őirányzatokat, a gazdasági társaságok áIta| végzett feladatok bevételi és kiadási
előirźnyzatait, a kclltségvetési szervek eĺgedé|yezett létszźtmát, a záro|t e|őírźnyzatokat, a
költségvetés végrehajtásanak szabá|yait, valamint a hatáskĺjrĺjkľe vonatkozőarl tarta|maz
rendelkezéseket.

nrszr-nľns INDoKoLÁs

1. $ (1) A személyihatá|ytavonatkozó rendelkezések.

1. $ (2) Ertelmezó ľendelkezések.

2. $ Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási osszegének, a mfüödési bevételi,
kiadási, ťlnanszítozási előiľanyzatainak, a mfüödési bevételi többletének, a felhalmozási
bevételi, kiadási, ťlnanszirozási előirrínyzataíĺak, a felhalmozási hiányának <jsszegszeru
meghatfuozźsa.

3. $ A kĺĺltségvetési szervekĺe vonatkozó címľend.

4. s Az ĺinkormányzat bevételeinek és kiadásainak kÓltségvetési rész|ętęzése, mellékletek
szerinti bontásban.

5. s - |9. $ A 2014. évi kĺjltségvetés végrehajtásiának részletes szabźiyait rogzítik.
Tarta|mazzźk:

- a felelősségi körĺjket, a gazdálkođás általános szabá|yait, a szabad kapacitás
hasznosításĺínak feltéte|eit, a vá||a|kozási tevékenység kereteit, a szeméIyi juttatások
e|őírtnyzat felhaszná|ásának szabá|yait, a költségvetési szerveknél a juta|mazásra
fordíthatókeret<isszeget,apénzmaradvźlnyf ę|haszná|ásánakszabáIyaít,

- a céljellegű, a záro|t és alétszám előírányzatok felhasznáIásravonatkozó előírásokat,
- a páIyázatokbenýjtásával kapcsolatos előírásokat,
- atárgyéventúli kötelezettségvállalás feltételeit,
- a ktĺltségvetési szervek tájékońatási kötelezettségeit atafiozás állományról, a bevételi

e|őirźnyzatok telj esítésének elmaľađásaľól, a kintlévőségekľőI,
. atisztségviselők és abizottságok kereteit, azokfe|haszná|ásának szabáIyait,
- a cafetéľia-juttatás ĺisszegét,
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- aházipénztárból teljesíthető kifizetések eseteit,
- az onkormtlnyzat, a polgármester, a bizottságok, a Polgáľmesteri Hivatal, a

költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszeđésével és
jóvahagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatásköľeit, felađatait, a
gazđá|ko dźls ánál b etart andő szab ályokat.

20. s (1)-(4) bekezdés: A hitelfelvéte|, a vá|tő, a kötvénykibocsátás, a bankgaľancia, a
kezességvállalásra vonatkozó eljaľási szabáIyokat, azokat mértékét és az azok<kal kapcsolatos
hatásköľok et rogzíti.
20. s (5)-(7) bekezdés: Az átmenetileg szabad pénzeszkozök lekötésének és befektetésének
feltétel eit szab áIy o zza.
20. $ (8)-(9) bekezdés: A költségvetési szervľe vonatkozó előíľások a hitelfelvétel, a vá|tő, a
kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalás, az átmenetileg szabad pénzeszkoz
lekötése tekintetében.

21. $ (1) Az önkormźnyzat részére juttatott, adományok, közérdekú kĺitelezettségvállalások,
segélyek felhasznáIźlsának szabá|y ai.
21. $ (2) A kdltségvetési szeľveknek az adományok elfogađásĺíra vonatkoző szabáIyai.
21. $ (3) Atźlmogatás nyújtásáravonatkozó előírás.
21. s (4)-(5) bekezdés: Az önkormtnyzatnak és a költségvetési szeľveknek a támogatások
f elhaszntiźlsaravonatkozőkote\ezettségeit,feladataitszabáIyozza.

22. $ (1)-(2)' (4)-(5) A polgármesteľre átruhźnott hatáskörök, melyek az e|oirźlnyzat-
módosítási és előiľányzat tńcsopoľtosítási, az átmenetileg szabad pénzsszkozök lekĺjtésével
kapcsolatosak.
22. s (3) A polgármester költségvetési rendelet módosításaľa vonatkozó hďásköre és annak
hatáľideje.

23. $ A Ytnosgazdálkodás és Pénzügyi Bizottságra źńnlházott hatásktjr az átmenetileg szabad
pénzeszkozök lekötésével kapcsolatosan.

24. s A költségvetési szeľvek vezętőinek a saját hatáskörben végrehajtott előirźnyzat-
módosítási és elóirźnyzat átcsoportosítási hatásk<jľeit, illetve az ezekkel kapcsolatos
táj ékoztatás i köte l ezetts ége.

25. $ - 26. $ A ktiltségvetés végľehajtásának ellenorzésére, a belső kontľollrendszer
múködtetésére, a költségvetési szęrvek pénzmarađvźny fe|haszntiására vonatkozó előírások.

27. s A pénze|Iátás rendjének meghatérozása az tinkormányzat, a k<iltségvetési szeľvek, a
gazdaságí táľs aságokra vo natkozó an.

28. $ A költségvetési bęszámoló elkészítésének módjríľa és a záĺszárladás képviselő-testületi
előterjesztésével kapcsolatos kĺjvetelmények meghat átozása.

29. $ Egyéb, térítéS ellenében nyújtott szolgáItatźlsok 2014. évi díjának meghatározása.

29. $ Hatályba |épteto és hatá|yát vesńo rendelkezéseket taľtalmaz.
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rendelet
l. mel|ćk|eĺ

Jónefvárosi onkormányzat f0|4. évi költséevetésének címrendie

Cím
és aIcím

Megnevezés
Szervezeti egységh ez t^Ítozás

meghatározása
Köŕelező f€ladatok

meghatározása
onként vállalt feIadatok

meghatározása

Á|tamigazgatási
feladatok

meghatározása

Í0000.;' 'j
..7f láxÉ.Gułĺaś Ô"|.ô;;äŤń-ái i t.'''''' ..i,'''' .... i'EšĹ...:;,:

'n' ľ.#Ł..ť...i:":ä.i:.| '::'..'5li',: j

lll0l Tisaségviselők és bizottságok Polgámesteri Kabinet

tisztségviselĺik illetménye,
költségtérítése' bizottsági
tagok tisaeletdíja,
kö|Íséoféńtése

.eprezentáció, cafetęria,
(öltségtérítések' tiszt ségviselók'
lizottságok saját keretei,
rromóciós aiánrlékok

u l02 Neroetközi kaocsolatok PnIoámecteń Kąhineĺ özi kaocsoIatok

lll03 PR tevékenységek
Polgámesteri Kabinet
Komunikációs Iroda

KlaqvanyoK Klaoasa, rK
tevékenységek, média fi gelés,
L^-t^-

Ill04 Kitiintetések' kömeghallgatás Polgámesteri Kabinet

Helyi rendelet alapján
kitÍintetésekhez jutalom

(köáisztviselői, pcdagógus,

szociális mmka, Semelweis
napi, köuendvédelrni kitiintetés),

munkáltatói k.ilcsön

l u05 Tagsági dija.k és trámogatások
Hmánszolgáltatási Üg'yosztály,

Hmánkapcsolati Iroda

civil szerueretek, alapítvmyok'
egyhźaak' egyházi köZösségek,

magánszemélyek nem szociális
rászorultsági támogatása,kivéve

ha önkományati
feladatellátásért kapnak
támogatást' Budapesti
onkomIányatok Szövetsége

tagsági díj, FTc, Rendórség
támogatása

I t06 ues
Iu07 Tartalékok

I t 107-0 I Mfüodési cél és általános taĺalék
Pémii5ryiU5ryosztáIy,

Költségvetési és Péuüg11i
Felüweleti Irođa

tIt0'1-02 Felhalmozĺsi céltanalék
Pémügyi Ügyosaáty,

Köttségvetési és Péuüg]ŕi
Fęlüsyeleti Iĺoda

uI08 EgłćbJelĺdltok ( helyi űdók'
waoaricnL nźazuandĺlinl ęrh I

l l 108-0 I Helyi és központi adók
Pémü51yi Ügyosaály,

Adóügyí lroda

1épjáműadó' iparÍizési
Idó, telekadó,
degenforgalmi adó,

ipítményadó, adóbírságok,

I I 108-02 Támogatások
Pénzügyi Üryosaály

Költségvetési és Pémĺig1i
Felügryeleti Iroda

ĺöltségvetési szewek
lelügyeleti szerui

reroetiségi önkományatok
réubeli támogatása(özponti költségvetési

ámogatásai

I I 108-03 E5ryéb feladađok
Polgámesteľi Kabinet,

Jegyzói Kabinet

degenforgmi adó

liff'támogatása'

I 1 108-04 Pémľadvány

Pémiigyi Ügryosaály
Költségvetési és Pévü5yi

Felügryeleti lrocla,

Szĺmviteli és Péuüsyi Iroda

attól figg milyen feladaton

mľadt pémaađvány
attól fiigg milyen feladaton
mďadt pémiladvány

11200
oktatásĹ kiiullíívelődési' fitkógi és sport

feladdtok

il201
oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó

feladatok
Hmánszolgáltatási Ugyosaály,

Hmánkapcsolati Iroda
óvodai neveléshez
kapcsolódó tevékenységek

jsztôndł, tĐuLnáný versenyek,

;Đterülettöl átvállalt költsések

II3OO S zo c i á l b fe la ĺl ąre l l á tĺźs

I l30l Szocíális feladatok

)olgámesteri és Jeryzői Kabinet'
Hmánszolgáltatási Ugyosaály

Családtrĺmosatási Iroda

családok átĺneneti otthoni
elhelyerese, 0-3 éves

korosztály áĺneneti
otthoni elhelyezése,
psáchiátriai betegek

naopali ellátása

Józsefoárosi kártya' Idiĺsüý
Taács mfüödtetése,
TÁMoP pály'iät, Eu.s
adományok

1t302 Kozfoglalkoaatás
HmánszolgáltatásiU6ryosaáĺy

Családtámosatási lroda
kózfoglalkoĺatás

I 1303 Szociá|is és Gyemekvédelmi segélyek
Hmánszol gáltatási |J gy osnáÍy

Családtámosatási Iroda

rendszeres,

lakásfemtaItási,
foglalkoaatáshelyeĺesítő,
átmeneti,

temetési.ktiztemetés.

<özg5iógyellátás srcciálism
.ászoruló személyek részéĺe

I t304 ues
I T4OO Vo n on keze lési felo d ato k
It40l ues

1t402 Kömyezewédelmi feladatok
Va5ryongzdátkodási és

Üzemeltetési Ügryosĺály,
Létęsĺtménvüzemeltetési Iroda

lövényvédelem,
<isállattetem elszállítása



rcndelct
l. mel|éldct

Cím
és alcím

Megnevezés
Szervezeti egységh ez tar tozás

meghatározása
Köte|cző feladatok

meghatározása
Önként vállaIt feladatok

meghatározása

Á||amigazgatási
feladatok

meghatározása

I 1403 Köĺisĺasági feladatok
Vagyongazdálkodási és

Üzemeltetési Üryosaály,
LétesitménYüzemeltetési Iroda

szelektív hulladékgyűjtés

I 1404 Köáerületi feladatok

Vagryongzdálkodási és

Üzemeltetési Uryosztá|y,
Létesítményüzemeltetési Iroda

az onkományat
tuIajdonábm álló
közterÍiletęk hasaálatiíra
vonatkozó sabályok' díjak

áÍsasházaloak közterület-
bElalási bevételböl vissafi zetés

I 1405 Köailágitás
Vagyongzdálkodási és

Üzemeltetési ÜgyosaáIy,
Létesítménvtizemeltetési lroda

<aácsonyi díszkiülágítás

t 1406 Utkár miatti k|áÍtérítés

Jegryzói Kabinet,
Toruényességi és

Perképviseleti Iroda

ĺártéńtés

I 1407
Teleki téri piac mfüödtetése ( szemétý

jeIlegű kiadásokon felüli)

Vagryongzdálkodási és

Üzemeltetési Üryosaály,
Létesítményiżemeltetési Iroda

<istemelők, őstemelők
;zámára értékesítési
ehetöség biztosítása, piac
niiködtetési költsése

I ts00 Vapon a lakásgazdáIkodás
Vagyongazdálkodási és

Uzemeltetési Ügyosaály,
Gazdálkodási Iroda

I t50t Lakásvásrlási támogatás

Vagyongzdálkodási és

ÜzemeltetésiÜ5'yosĺály,
Létesítménviiemeltetési Iroda

relý lakásvásĺírlási
;ámogatás'

I 1502 Va5ryongzdálkodás
Vagyongzdálkodási és

Üzemeltetési Üryosztály,
Gzdálkodási Iroda

vagyomal kapcsolatos
nýlvántartások, eljárási
ĺ|iiąk

(özbiĺonsági Kft . egyszeri
ámogatása

IIó00

o nko rmónyzoti tulilj do n.i, ý ilĐl
résztulajdonú gazdrcáý trźđ6.źgok óIt.il

végzett vlgłon gazd ĺź I kodĺisi és

vaqonkąelbi feladĺtok

I l60l Tömvagyon kabmtaĺása, fejlesaése
Kisfalu Kft és

uuoarKooasr uryosaaly,
LétesítményÍżemeltetési IÍoda

baleset-é|tveszély

elhárítás,
nagykłbmtaĺtás'
atadálmentesítés.

felújítások' pályIáatok

t1602
Jóxefrárosi Kisfalu Kft' által vég.rett ĺżleti

vagyomď kapcsolatos feladatok

Kisfalu Kft és

uuoaKooasl ugyosaaly,
Gzdá|kodási Iroda

lagyonbérbeadás,

cubmtaĺás, épületek
nůköđtetése

vagyonértékesĺtés, fe|újítások

l 1603 Coruin SétIány Projek
Váĺosfejlesĺési és Főépítészi

Ügyosaály
Városfeilesaési Iroda

:eljes projekt

I 1604 Magdolĺa Negyed pĺojekt
Városfejlesaési és Főépítészi

,Ügyosztá|y

Városfeilesaési Iroda

teljes pĄekt

l ló05 Rehabilitációk' fejlesĺési projektek
Vrárosfejlesztési és Fłiépítészi

Ug1oszÍ'źiy
Váĺosfeilesaési lroda

:eljes prcjekt

11700 Egýéb feladgtok

ll70l Hitel felvétel, törlesáések, kmatok
Pémrg1i Ügyosaály

Számviteli és PéEügyi lroda
eljes

n'|02 Véde|mi feladatok Jegyzöi Kabinet
katasztrófák elleni
védekezéssel össrefüggó
feladatok

I 1703 Főépítészi feladatok
Vráĺosfejlesztési és Főépítészi

Ügyosaĺály
Föépítészi lroda

hell településrendezési
teryek, örökség
védelme

:6yéb teľek, koncepciók

LI'I04 Egészségtig1ri feladatok
Hmánszolgáltatási Ü5ryosztály

Hmánkaocsolati Iroda

fogásatí ellátás kiváltása,
privatizált házioľosok
helyiség biztosítása,
heýiség kabmtaĺása'
felújítrása'

foglďkoásegésaégügyi
el|átás, jáÍóbeteg

szakellátás,

rivatizät háziorvosok
emikö|tségeinek áwállalása

I 1705
Támasházak felújítási támogatásai,

kölcsönei

Vagryongzdálkodási és

Létesítéményiżemeltetési
Ügyosĺály

Gzdálkodási Iroda

Iánasházak üssz és üssa nem
térítendő felújítási támogatásai,

gáłez.felújításhoz ktilcsön
nuiitás nmelnroom

I 1706-0 I
onkomályati tulajdonhoz kapcsolódó

feladatok
Polgámesteri Kabinet és Jegryzői

Kabinet
vagyonbiaosítás

izemiiok fénye (Comenius),
lőszoloáltatás íRFV)

t1706-02 tĺkományati egryéb feladatok
Polgámesteri Kabinet és Je5ryzői

Kabinet

közbeszeęési díjak, peres

iigyek, végÍehajtási és

kôzétételi díjak'
bankköltsés

ĺönywizsgálat, egyéb sza}értői
líjak

I ISOO

Ônko rmányzati tulaj do n ú, wgł
rés ztu I ĺj d o n ú gazdĺa ógi tón uágo k

úg^nalÉśa

ll80l Józsefoárosi Gyemekek Üdültetésééń
K<ĺáasari Nonprofit Kft.

Vagyongzdálkodási és

Létesítményiżemeltetési
ugyosztá|y

Gzdálkodási Iroda

eljes tevékenység



r€ndc|eĺ
l. me||éklet

Cím
és alcím Megneveés

Szervezeti egységhcz tartozás
meghatározása

Kötelező fe|adatok
meghatározása

önként vállalt fetadatok
meghatározása

A||amigazgatási
felada ŕok

meghatáľozása

11802
Józsefváros Kozbiztonságáén és

Köaisaaságáért Szolgá|tató Nonprofit
Kozhasaú Kft'

Vagryongazdálkodási és

Létesítményiżemeltetési
ÜgyosĺáJy

Gzdálkodási Iroda

eljes tevékenység

I 1803 REVS Zrt

Va5'yongzdálkodási és

LétęsítménytżemeItetési
ug:yosaaly

Gzdálkodási Iroda

eljes tevékenység

I 1804
JOHIR Józsefoárosi Média, Rendełény él

Ga|éria Közponĺ Nonpĺofit Kft.

Varyongzdálkodási és

Létesítménytżemeltętési
ugyos4aly

Cadálkur'lási Irurla

ialéria, komĹĺvelődési
evékenység,

cözfoglalkoaatás

ĺötelezó feladaton felüli
evékenység

r 1805
Jórefoáĺosi Közösségi Háak Kiemelten

Köäasaú Nonprofit Kft.

Vagyongzdálkodási és

Létesítĺnénytżemeltetési
Ügyosaály

Gzdálkodási Iroda

közfoglalkoaatás

valmeml prályrłz:ttal vállalt
fęladat' tęstĺileti tagok đijuása'
helyi kittintetések átadlísrának

rendęaénvę.

KOLTSEGVETESI SZERVEK
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I2IOO Hatósńpi feIądątok
t2l0l Ües

ĺf|02 Építésigzgatásĺ feladatok
Hatósági Ügryosaály

Építésüg/ Iroda

ipítésigzgatási
;evékenység,

ratósási fe|adat

12 103 lgzgatási tevékenységek
narosagl ugyosualy

Igugatási |roda

ipai és kereskedelmi
tevékenységgel
kapcsolatos hatósági

feladatok , eb

összeírás

t2t04 Anyakönyvi feladatok
Hatósági Üg'yosaály
Anvakönwi Iroda

uyakönyvi, hatósági
Fclĺĺ|rta|ĺ

12200 Hivatul mííkiidtaése lesyző

tz20t-01 Hivatal mfüödtetés€
Jegyzői Kabinet

Be|ső Ellátási Iĺoda
rivatal mfüödtetéso'

'Dĺilet 
femtaÍtása

rePrerentáció, iizleti ajándék,

temészetbeni iuttatások

tf20t-02 Hívata'l infomatikai feladatai
Jegyzőí Kabinet

Be|ső Ellátási Iroda

hivatal mfüođtetésével
kapcsolatos infomatikai
feladatok

1220t-03 Hivatal egyéb feladatai Jegyz<ĺi Kabinet

peres üryek, bankköItség,

közbeszezési díjak'
végrehajtási díjak,
foglalkoásegészségüry'
közfoglalkoaatás,
választás

tmácsadói, szakéĺői díjak

t2f0t-04 Neroetiségi onkományatok míÍkódtetése
Jegyzőí Kabinet

Belsó Ellátási Iroda

reroetiségi
jnkományatok
nűködtetésének
riztosítása

t2202
Hivatali alkalmmttak foglalkoaatásával

osszeffiggő kiadások
Jegyzói Kabinet

Szeméýĺigyi lroda

Hi vatal foglalkoztatotta.k

béľe, jogsabáIyi alapon
iáró iuttatásaik

cafeteńą hůségiutalom, szknai
továbbépzés, konferencia

30r00
Jóaefo árosi Parkolás-űzemeltetai

30 0l ues
30 02 iiÍes

30 03 Ües
30 04 ües

;afeteria, hűségjutalom,
llkalĺnuotta]ca
[elelőssésbiaosítás.

30 105 Płkolási feladatok płkolási feladat

ĺ.iJ.*E išĺ
uisri

!(:!!:j.łt'ł.:'ĺł.

''-'Í.r.''ĺl'i.]::] łiĺ

40100
Jĺóxefoárosi Szociális Szolgáltató s

í]weľme|łiń|éŕi ĺčäznnnŕ

40101 LELEKH i'2. LELEK PROGRAM ;elies feladat

40t02 Családsegítés és Központi iłáĺýtás

:saládsegítés,

rdósságkezelési

aácsadás, népkonyha,
>év]jgyl - gudaság1

'eladatok

cafeteria, híiségjutalom' inteuív
családmegtaĺó szolgáltatás,
TÁMoP pálylŁat

40r03
GyemekjóIéti Központ,

Gyemekek Átmeneti otthona

yemekjóléti
lzolgáltatások,

ryemekjóléti központ,

ryemekek áüneneti

ltthont nyrijtó ellátás

;afeteria, hůségjutalom,
aízislakások mfü ödtetése

40104 Házi Segítségnyujtás
zociális étkeztetés,

|áŽi segítségnyújtás

;afeteria, hiiségjutalom, hétvégi
;zociális étkeztetés, fodrász,
ledikiir, 6yógymasször,
ryósvtoma



rend€let
1. me|lé}d.t

Cĺm
és alcím Megnevezés

Szervezeti egységh ez taÍtoz^s

m€ghatározása
Kłitel€zŕi feladatok

meghatározása
tnként vállalt feladatok

meghatározása

Allamigazgatási
feladatok

meghatározása

40 t05 Nappali Ellátás

szociális
étkęáetés,időskoruak,
szenvedélybetegek'
fogyatékos szemé|yek,
pszichiátriai betegek
naooali ellátása

:afeteria, hiĺség|utalom, hétvégi
;zociális étkeĺetés' fodrász,
redikĘ ryóg5masszőr,
]yogłłoma

40106 Idósek Atmenetí otthona / GondozóhŁ
idosek átmeneti

elhelyezése,

lafeteria, hiiségjutalom,

elzőrendszeĺes házi
egĺtségnyújtás, fodrász,
ledikűĺós, gyógmasszőr,
rvówtomász.

40100-02 Ery6ített Bölcsődék
ĺisryemekek
lapközbeni ellátása

'afeteńa, 
hűségiutalom, Biztos

(ezdet progrm, idősakos

ryennekfelugyelet, otthoni

;yemekgonodzás,béwégi
átszőház

ź|,'5o00o:.. . . EgětzsépűąÍ InÍbmźntek :| -: . . .,1, - :- .::, ,. .::-l r:'- l

50100 Egésxégĺiryi SzolgáIat
ilapellátás,
iakręndeIés

;afeteńa, hriségjutalom'
inkományati foglalkoáseü,
lázioľosok reaikóltség

i\ä'šilňiiiii$'*]łŠłiij]]'iitiiB]i.lšisšlisŠ]Š$Š.i..!iiijffi
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72100
Jóreefvárosi lntézményműkiidtető

rÄ-.^.ŕ

7ft0l Központ
ntéményműködtetés,

iudasági foladatok,
(özDonti beszerzések

;afeteria, hůségjutalom,

72r02
Nevelési Intémények és bölcsőde

mfüödtetése

óvodai épületek
ťemtaĺása, óvodák,
saknai és funkcionális
ťeladatok můködtetése'
frmkcionális áI|áshelyek,

intéménYi étkeáetés

)afeteľia, hůségiutalom,

72103 oktatási intémények mfü ödtetés€

iskolaépĹiletek femtaĺása,
frmkcionális álláshelyek,
funkcionális feladatok
míiködtetés, íntéményi
étkeztetés

;afeteria, hůségiutalom, okatási
'eladatok költségei

72100-04 .ľÁTtKA Napközi otthonos lvoda ivodai nevelés, salcnai
i|lĺíshelyek

)afeteria, hűséAiutalom, oktatási
,eladatok költségei, állmilag
lem fi nmszíromtt állásehlyeke
;ső valmemvi költsés

72100-0s Gyerek. Virág Napközi Otthonos óvoda
ivodai nevelés' szlmai
illáshelyek

;afeteria, hiiségjutalom, okatási
ěladatok költségoi, áIlmilag
lem finmsáĺoatt állásehlyeke
Śä vá|ámennvi kő|ÍŚÁo

12100-06 Kincskerső Napközi otthonos Tvoda
ivodai nevelés'
lzaknai á||áshelyek

)afeteria, hůségjutalom, oktatási
blaĺlatok költségei' állmilag
tem fi nmszíromtt állásehlyekre
Isô valamennvi křilfséo

72100-07 Napľaforgó Napközi otthonos ovodá
óvodai nevelés,

sza.lmai álláshelyek

;afeterią hűség|utalom, oktatási
bladatok ktiltségei, áltmilag
rem finmsárorctt állásehlyeke
:ső va|amennü kölŕséo

72ĺ00.08 Várunk Rád Napközi Otthonos óvoda
óvodai nevelés,

szzlanai álláshelyek

cafeteńa, hűség|utalom, okatási
feladatok költségei, állmilag
nęm fi nmszíľorctt áIlásehlyekre
eső vďmemvi ktiltség

12100-09 Napsugár Napközi oĺhonos Ôvoda
óvodai nevelés,
szlonai äláshelyek

cafeteńa, hűség|utalom, oktatási
feladatok költségei, állmilag
nem fi nilszĺrozott állásehlyeke
esô valmeĺnvi kô'ltség

72100-10 Száazorszép Napközi otthonos ovoda
óvodai nęvęlés,

sz:.lmai rálláshelyek

cafeteria, hűségiutalom, okatási
feladatok költségei, állmilag
nem finmsározott á|lásehlyeke
eső valmemü kôltsép

72t00-t t Szivánány Napközí otthonos Ovoda
óvodai nevc]és'
szakmai állláshelyek

cafeteria, hűség|utalom' okatási
feladatok költségei, á|lmilag
nem finmsározott álláseh|yeke
eső valmemvi kőltsés

72t00-12 HétszÍnvirág Napközi otthonos Ovoda
ivodai nevelés,

;akmai álláshelyek

cafeteria, hííség|utalom, okatási
feladatok költségei, állmilag
nem finaszĺrorctt állásehlyekĺe
eső valmemü ktiltsés

72100-13 Koszorú Napközi Otthonos ovoda
jvodai nevelés'
xzkmai álláshelyek

:afeteria, hűsé$utalom, oktatási
ieladatok költségei' állmilag
lęm fi nmszĺrozott állásehlyekre
:ső valmemvi költsée



rendelet
l. me|léldet

Cím
és alcím Megnevezés

Szenezeti egységh ez tartozás
meghaŕáľozása

Kötelező fe|adatok
meghatározása

onként vállalt feladatok
megbatározása

Á||amigzgatási
feladatok

meghatározása

72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos óvoda
óvodai nevelés'
szĺkmai álláshelyek

;afeteria, híiségjutalom' oktatási

:e|adatok költségei, államilag
rem fi naszĺrozott állásehlyeke
)ső valmemvi kö|tsés

72100-ts Pitypang Napkäzi Otthonos Ovoda
óvodai nevelés,

szlmai álláshelyek

cafeteńa' hĹiségjutalom' oktatási
íeladatok köItségei, állmĺIag
nem fiĺanszírozott álláshelyeke
eső valmemYi költsés

72100-16
Katica Bölcsőde e

Napkłizi otthonos óvoda

lvodai nevelés, salmai
rlláshelyek' bölcsődei
eljeskörű ellátás'
lö|csödei funkcionäis
bladatok, alláshelyek

cafeteria, hűségjutalom, oktatási

feladatok költségei, á|Imilag
nem finaszĺrozott álláshelyeke
es<í valmeml költség

*oqd'i;' i 1".i
--.,'... :...:i. 4,-.:.-. . ."..:

80100
Jóxefvárosi Közteľiilet Fe|íigyelet és

vÁŕ^Śii'.ńalŕ.ÍÁśi s'ôlđá|ąŕ
80101 Isesatósás elies fęladat afeteria. hűsésiutalom.
80102 tiÍes

80103
TelepülésiŁemeltetés/Szlmai Központ/

Telephely
kóaisztaság, út-pďk kabantaĺás

leýi köatak,
lakok'közterek kezelése,
żemcltetése, fejlesztése,

:afeteria, hűségjutalom,
(özterületi szemétszállítás

80104 ues

80105 Teleki Téri Piac

dstemelők, östemelők
lzámára értékesĺtési
ehetóség biztosítása, piac
nfüödtetési költségén
)elül a foglalkoztatottakkal
isszefiggó tevékenységek,
(öltségek

)afeteria, hűségjutalom,

80r06 Közterĺil 9t-feltig'yelet
ĺözterületi, felügyeleti
ěladatok

cafeteľia, hűségiutalom,
biztosítás

80r07 Kęrékbilincsęlési feladatok eljes feladat
cafeteria, hĺiségiutalom,
biztosítlás

80108 Keriiletórsési feladatok :elies feladat

80109 Térfi svelö-kmeraendszer mfü ödtetése ęndszeľ műkôdtetése cafeteria' hűsésiutalom.


