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Táľgy: Az önkormányzatok 20|4. évi éves beszámolójának hatóság1 e||enőrzése alapján
önkormányzatot megillető támogatás, illetve terhelő fizetési kotelezettśég
megállapítása

A Magyat Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatőság (a továbbiakban:
Igazgatőság) Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzaÍ,,lO82 Budapest,
Baross utca 63-67. (a továbbiakban: onkormĺĺnyzat) źita| a 20|4. évben igénybe ,,"tt, u
ktizponti ktiltségvetésből szátmaző tĺámogatások elszámolásának szaĺálýszenĺségét
felülvizsgálta.

Afelülvizsgá|atmegállapításaia|ap jánaza|ábbi

HATÁRoZAToT
hozom:

^z 
Onkormányzat terhére és javára (a pénzĺigýleg ktilön rendezendő jogcímekre

tekintettel) a felülvizsgálat eredményeként:

fi s szes en 1 8 3 1 4 0 0 0 Ft' azaz tizennyo lcm illió.hár omszáztlzennégy fo ľin t,
a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás miatti

visszafizetési kötelezettséget, illetve

összesen 40 044 608Ft, azaz negryenmilliĺĎ.negyvennégy ezer.hatszáznyo|c foľint,
a központi kĺiltségvetésből száľmaző pőtlő|agos támogaÚásravalĺó jogosultságot

á|lapítolĺ mcg az alríbbi jogcímckcn fcltárt eltéľések alapjĺán:

2014. évben igěnybe vett tlźimogatdsokra vonatkouían az Igazgatósĺźg megállapításai
(do kumentum alapú feliilv izs gál at al apj án) :

KiiItségvetési
törvény*
szeľinti

hivĺŕkozás
'Iogcím męnevezése

EIszámolt
támogatás

(F0

E|sámo|t
FeIhasználás

(F0

|gazgatóság
á|tA|

megállapított
tómogoŕđe (Ft)

Igaz&atósáE
á|tĄ|

megá||apított
felhasználás

(FĐ

ElÍérés
tńmogatís

(Fg

Eltérés
Fclhasználás

(FĐ

2'ĺt.|..t.c). V
Egyéb onkoÍmánrzaÜ
fe|adatok Éĺľogatása -
beszámitás uÉn

96 066 000 ' 96 066 000 0

2.m.|1|..2.-V
Hozzáiáru|as a pénzbe|ĺ
szociá|is el|á|ásokhoz
beszámítás uÉn

135203 612 í3sm36',t2 0

2.m.1.1.-lll.2.
|.1.' |||.2. jogcímeken

nvutott tám. beszámitás
231 269612 231 269612 231 269612 23'l269612 0 0

2.n.tt.1. (1)'l
ovoda 8 hó
ovodapedagęusok
e|ismeĺt |ébzáma

3s5 730 667 355 730 667 0

l I39 BUDAPESI vłcl Úľ zl. posľĺcÍM: 1397 BUDAPEsT, PF. 538. TEI.EFoN: 37l.9ooo, F!ĺX:37|-992.I
E-mal : igazgato.knľig@l|ankincstaĺ.gov.hu

deakne
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4. sz. melléklet a 470/2016. (V.09.) sz. VPB határozat 1. sz. melléklete



Kö|tségvetési
törvény*
szeńnti

hivatkozás

Jogcím megnevezése
E!sámo|t
Íámogatás

(Fr)

EIszámolt
Felhaszná|ás

(Fr)

Igazgatóság
áltaI

megálIapított
támogatás (Ft)

|gazgatóság
á|tal

męálIapĺtott
.felhasználás

(Fr)

EItérés
támogatás

(F0

Eltérés
Felhaszná|ás

(Fr)

2.n.1t.1.(2) 1

ovoda 8 hó nev.munkaĺ
köaeĺlenü| segĺtok
sáma KözneV.tv.2.m.
szerint

1í7 600 000 í08 000 000 -9 600 000

2.n.12(2)
Ovoda 4 ho gyermekek
nevelése a napi 8órát
e|éri vaov meoha|adĺa

0 0

2.m.tt.1. {1)2
ovoda 4 hó
tvodapedagogusok
elismeÍt |étszama

í75 í90667 t75 190 667 0

2.n.tt.1. (2)2

ovoda 4 hó nev'munkát
köaleÜenuI segĺtok
száma Ktiznev.tv.2.m-
szeÍĺnt

58 800 000 54 000 000 -4 800 000

2.m.||'í. (3)2

Ovoda 4 ho
ovodapďagogusok
eIbmerĺ |étszáma
íoót|ó|aoos összeĺl

4 506 400 4 506 400 0

2.n.tt.2.(9)1
ovodamúk. tám.8 hó
>=napi 8 ora, nem sni-s
qyermekek száma

0

2.m.tt.2. (11) 1

ovodamük' tám' 8 hó
>=napi8 óm, (47$) SN|.s
2 fo qveĺm száma

0

2.n.1t.2.{12) 1

Wodamuk' tam.8 hó
>=napi I ora, (479) SNI-s
3 fô qvem száma

0

2.m.11.2. (8) 1

ovodamĺik. tam. 8 hó

3yermekek neve|ése a
napi 8 órát e|éri,
neohaladia

54 93ł 667 54 954 667 0

2.m.tt.Z.(9)2
]vodamtjk. tám' 4 hó

'=napi8 óra, nem snĺ.s
|Yermekek sáma

0

2.n.\t.2.(11)2
ovodamuk. tám.4 hó
>=napi 8 óra, (47$) SNl-s
2 Íó qyeľm sáma.

2 ntt,2.(12)2
uvooamuK. lÉ|m.4 no
>=nap|8 Tĺia, (47$) SN|.s
3 Íó oveĺm száma

2.m.t1.2.(8)2

uvooamÚK' trm.4 hó
gyeÍmekek nevelése a
napi 8 ónät e|éri'
meqhaladia

26786ffi7 26 786 667 0

2.m.ll.
||. Kozneve|ési fe|adatok
ósszesen (00 09 01 02 00
00)

793 569 068 793 569 068 779 169 068 779 169 068 -14 400 000 -í4 400 000

2.m.|||.3.ab (ĺ)

2.m.lll.3.ab (2)

csa|ádsegi|és 70 001.1 10
000 fó |akosságszam
esetén

!!ffiekprt szo|gá|at 7ď
00í.,| í0 000 Íó
|akossáosám eselén

200nzfi 20077 258 0

200n 258 20077 258 0

2.m.lll.3.b gyermekjo|étĺ központ 2 099 400

59 ĺ79 640

2 099 400 0
2.m.lll-3.c('l) szociá|is étkeztetés 5t 242240 -1 937 600
2'm'|||3 ĺl (1) hazi segĺts.egnyújtás 7 830 000 7 830 000 u

2'n.|||'3'Í(1)
idoskoruak nappali
illtéznlénvl e||átása

29430m 20 430 000 0

2.m.||l.3.g (í)
Íogyatékos személyek
nappaIi intézményi
e||átáę

I 500 000 I 500 000 0

2.m.lll.3.h (5)
szenvedélybetegek
nappa|ĺ intézményi
el|átása

í4 260 000 ĺ4 260 000 0

\

\łŇ
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KtiItségvetési
tiirvény*
szeńnti

hivatkozás

Jogcím megnevezése
E|sámolt
támogatás

(F0

Elsámo|t
FeIhasználás

(F0

Igeąatóság
á|faI

megállapított
támogatás (Ft)

IgaąatÍsźlg
áltaI

megá|lapított
felhasználás

(F0

Eltérés
támogetás

(FĐ

EItérés
FeIhasználás

(F0

2''lt.|||.3Ja ( ĺ)

boĺcsodei e||átás - nem
fngyatÉkos, nem
háfránym he|yzetu
qyennek

173923200 í7í 946 8m -1 976 400

2.m.lll.3.ja (2)
bo|csódei e|látás . nem
fogyatékos, hátrányos
helrzehj qveÍÍn9k

5 188 050 5 ĺ88 050 0

2.m'||ł.3.ja (3)
Bolcsodeiel|átás - nem
fogyaEkos, halmozottan
hátránvm he|vzefij ov.

3 804 570 3 804 570 0

2.m'||ĺ.3ja (4) bö|csodeie|látás .
fogyatékos gyermek 741 150 741 150 0

2.m.łl|.3.|(1)
gyerÍÍEkek átÍneneti
othona 5 720 850 s 720 850 0

2.m.111.3,

ĺ|ĺ.J. Egyes szociális'
gyerĺnekF|éti fe|adaĺok
tám.(00 00 0í 03 00 00

350 83í 576 350 83í 576 3Ą6917 576 346 917 576 -3 914 000 -3 9ĺ4 000

2.m.1(3) idóskoruak gondozóháza
nem demens szeméýek 0 0 0

2.m.lll.4.a
Számított segĺtói
munka|áÍs lébz.kapcs.
bértamooatás

13 030 200 í3 030 200 0

2.m.lll.4.b Intézményłzemeltetési
táĺrcqatás í6 962 000 16 962 000 0

2.m.'1,.4. |||.4.pgcĺmek ĺlsszesen
(00 09 01 03 05 00)

29992200 29992200 259922N 29992200 0 0

2.m.lll.5.a)

Gyeĺĺľek étk. .
Finanszĺĺozás szemo.
e|.sÍneÍt dobozok
tÉrtámmatása

1U154240 1M 154240 0

.m.lll.5.b) GyeÍÍneké|kezĺetés
uzernelteĺÉsi támooaÉsa

1ffi334924 106 334 924 0

2.m.lll.5.a) infol bo|csóde 0

2.m.lll.5.a) info3 óvoda 0

2.m.lll.5.a) inM á|ta|ános bko|a 0

2.m.|||.5.a) inÍo6 szakkĺizépiskola 0

2.m.lll.5,a) info9
Étkeáeteüek száma
ósszesen 0 0 0

2.m.Il|.5.a)inÍoí0 Éťĺeaeteüek sáma
kol|egĹs|ák né|kiil. 

-

Fe|adate||átasi helyek
száma

0 0 0

2'm.l||.5.a)inÍo,|2 0 0 0

2.m.lll.5.a)info13
Fehdalel|átási helyek
sámátó|frggo tényezo
íFl

0 0 0

2.m.lll.5.a)info'14
E||átotlak szamato| Íüggô
osztoszam (P) 0 0 0

2.m.111.5.

l||.5. Gyeĺmekéĺkeáetés
támogalása (00 09 0í 03
06 00)

2104891U 210 489 1U 210 489 164 210 489 1M 0 0

3.m.06

Heýi szervezési
intézkedésekhez
kapcso|odó

több|etkiadások tam.

5 265 000 5 265 000 0 0

/ułĺ
t/



Kiiltségvetési
tôrvény*
szerinti

hivatkozás

Jogcím megnevezése
Elszámolt
támogatás

(FÍ)

E|sámo|t
FeIhasználás

(FĐ

IgazgatÍság
álteI

megá|lapított
támogetás (Ft)

lBazg'tósáE
á|tal

megállapított
fe|haszná|ás

(ľ0

Eltérés
támogatás

(F0

Eltérés
FeIhasználás

(FĐ

3.m.09
GyenTle|Gzegénység

e||eni pr. keretében nyáĺi
étkeŻetés biztosĺtása

5 115 440 5 115440 0 0

3.m.10

()nkormányzaĺĺ

íehdateIlátást szolgá|ó
Íeĺlesdések

1 249710 1 249710 0 0

2.m.lll.1 Egyes iivede|empoĺ|o
bmogatások kĘészĺtése 428 598 535 468 643 143 40 044 608 40 044 608

1.m.lX.

Szociá|is és
gyerm€kvédelmi ágazati
pótlék
(1055/20í4(||. í,|.)K.h.)

41 226634 41 226634 0 0

2 0 I 4. évben igénybevefl tómogaldsok
_ vi s szaJizeĺé s i kölelezetts ég
mĺndôsszesen / pótlóIagos ĺómogalds
mindôsszesen:

21730608

a Maglarország 20]4. évi központi koltsé7yetésérőI szóló 2013. evi CCXXX. törvény (a továbbiakban:
20I4- évi Kvtv.)

A felsorolt jogcímeken az onkormányzatot az}l4.kĺiltségvetési éwe vonatkozóan:
_ 40 044 608 Ft, azaz negyvenmillió-negyveĺlnégyezer-hatszźznyolc forint póttĺĺlagos

támogatás illeti meg.
_ 18 314 000 Ft, azaz tizel.nyolcmillió-hźromsztlztizewnégyezer forint visszafizetési

ktitelezetts ég terheli.

A fent megállapított, jogtalanul igénybe vett támogatás után az onkoľmrínyzaĺ a
jogosulatlarrul igénybe vett feladatmutatĺíhoz kapcsolĺódó támogatások összege után:' : 20|5. miírcius 26. nap1źúóI a teljesítés näpjáig a 2014. évi jegybanki aląpkamat

kétszeresének (4,76 %o) megfe|elő mértékiĺ késedelmi kamatot (napi méľtéke:
0,01 3 %o, napiösszege: 2 380,82 Ft)'.

köteles frzetni.

Az onkormán%atot terhelő visszafizetési kĺitelezettség, illetve megillető pótló1agos
támogatások <isszegét az Áht., valamint az á||arrlháztartásiál szóló töľvéřý végrehajtásaról
sző|ő 368/201 1. (Xil. 3l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) feliilvizsgálat iđopoňtiában,
továbbá a 2014. december 3 1-én hatályos rendelkezéseí figyelembevételévę-1 állapítoruťĺne6..

A helyszíni e||enőrzéssel nem érintett jogcímek esetében az ÁJú.59. $ (2) bekezdése szerinti
tervez.etĺ,, valamint e.gyéb ok miatti ncm tervęzeÍt helyszíni elleniĺľzés utesotuĺetuon feltrfulnt
e|terő adatokat.

Áz Onkonrr űnyzaii
_ a visszaťuetendő támogatás osszegét a .,Kincstár Helyi onkoľmányzatok előző évľőI

szátlllazłS bcfizetései'. elnevezéstĺ, 10032000.01031496 számú szém|ájára,
a kamato(ka)t pedig, a ',,Kincstár Helý onkormányzatok kamatbefizetései''
elnevezésű, l 0032000 -01034073 számu szźrn|ájára

köteles megfizetni ahatározat jogerőre emelkedését kłivető 15 napon beliil.
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A fizetési határidő |ejźlrta e|őtt az onkormányzat _ a késedelmi kamat(ok) kivételével -
ľészletfizetés iranti kérelmet terjeszthet elő. Részletfizetés engedélyezése esetén a
jogosulatlanul igénybe vett tiímogatási összegre vonatkozóan engedé|yezett részleteket a
visszaťlzetés napjáig kamat terheli.

Amennýben az onkormányzat visszaÍizetési ktĺtelezettségének a hatźrozat jogerőre
emelkedését kovető 90 ĺ]apon beltil nem tesz eleget, a Magyar Allamkincstár beszedési
megbízást nýjt be az onkormźnyzat ellen. Az Ánt. s:. $ (a) bekezdése a|apján, ha a
beszďési megbizás 90 napon belül nem teljesĺil, a követelés és annak kamata koztaĺtozásnak
minősül és azt az á|lani adóhatóság adók módjára hajtja be.

Az Aw. 113. $ -(3) 
bekezdése a|apján az ił,ht.59. $-a szerinti felülvizsgálat során

megállapított, az onkormanyzatot megillető támogatás ĺisszegét a Kincstar a határozat
jogerőľe emelkedését követő 15 napon beltil utalja ki.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Államkincstfuhoz
(1054 Budapest, Hold u. 4.) cimzett, d,e az lgazgatősásloz (|389 Budapest, Pf. l05)
benýjtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést elektronikus úton előterjeszteni nem
lehet.

A fellebbezés azi||etékelĺĺől szóló 7990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. $ (1)
bekezđés b) pontja a|ap1án illetékĺnentes.

Az e|jźlrás során egyéb kĺiltség nem merült fel.

INDoKoLÁs

Azlgazgatőságaz onkormĺínyzat2014. évi elszrĺmolĺását, az a,nt.59-60lB. $-aiban, l11. $
Q3)-(25) bekezdéseiben, az áů|aĺlhźntatásról szóló 201|. évi CXCV. t<irvény (a 2014.
december 31-én hatályos rendelkezései szerinti továbbiakban: Aht.2ua.) 53. $ (2)-(3)
bekezdéseiben, az á||anháztartásról szóló törvény végrehajtásźrő| sző|ő 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 2014. deceÍnber 3l-én hatályos rendelkezései szerinti (a. továbbiakban:
Ávľ.2p1a.) 84. $ (1) és (l0) bękęzĺléseiben, l04. $ (l), (4)-(5) bekezĺlésęiben, i05-t07. $-aiban,
a20|4. évi Kvtv.-ben foglaltak szerint vizsgálta feliil.

A feliilvizsgálati e|járás során megá||apitást nyert, hogy az onkormányzat źita|
a 2014. évi Kvtv. t-3. melléklete a|apjan 2014. évben igénybevett,
támogatások köztil az a|ábbi jogcímeken a ténylegesen elszámoht és az Igazgatőság źtttal-

me gáI|apitott mutató s záml |étszám/ os szeg kö zö tt eltérés ál l fenn.

2014. évben igénybevett tdmogatdsok Igazgafuísdg megdllapítdsai (dokumentum alapú
fe l ii Iv Ízs gálat a l apj dn)

Az Igazgatósáę20l4. évre vonatkoző, jogcimenként tett szttmszerÍĺsített megál|apítátsait jelen
hatźr ozat l - sz. ľnellékl ete tarta|mazzu

//

"7ĺ,
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Jogcímenként:
Az Igazgatőság}}|4. évre vonatkozó, jogcímenként tett számszenĺsített megállapításait jelen
határ ozat l . sz. mellék|ete tarta|mazza.

Az onkoľmányzat áItaI _ az Lgazgatóság 10436t2ĺ201'5. számú végzésében foglaltak
alapj án - a Í'elü lvizs gálat m ega|apoz äsáthoz b eküld iitt dokum entumok:

Az onkoľmányzat a 03-3/2/2016. iktatószámri |eve|éhez melléklete a támogatás
fe|használźlséú a|átźmasztő bizonylatokat 2013.12. hó és 2014.11. hó időszakra vonatkozőarl
havi bontasban.

Igénylőlapok Rendszeres szociális segély, Foglalkoztatás helyettesítő támogatás,
Adósságkezelési támogatás, Lakásfenntartási támogatás, ovodáztatási támogatás
s egéI y-nemenként r ész|etezv e.

Az igény|őlapon szereplő sorokat a|átźmasńő összesítő analitikák, kifizetési listĺík,
bevételi listĄ kapcsolódó napok bankkivonatai, péĺlztáltbizony|atai, jogalap nélkiil
folyósított támogatások visszafi zetése ügýrat számma| megj elĺilve

Nýlvĺántartás a támogatást megállapító hatärozatta| rendelkező ellátottakĺól és a
támogatás összegéről.

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuĺírosi onkormänyzat Képviselő-testĺiletének
57/2013. (XII.20.) önkormrányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nyujtó szociális és gyermekjóléti ellátások helý szabá|yairő|.

Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuarosi onkgrm ényzat Képviselő-testtiletének
3|l20|O.NII.15) sz. ĺinkoľmĺĺnyzati rendelete az adósságkězelési siolgáttatásról. :

.t

ÁItalános megá|Iapítások
Az onkormányzat a 2.m.III.i Egyes jĺivedelempótló ellátások kiegészítése jogcímen
428 598 535 Ft összeggel számo|t e| az e|sztlmolásában annak ellenére, hogy a Kö4ponti
költségvetésből támogatásként ľendelkezésre bocsátott összeg 468 643143 Ft volt. Ebből
ađőďőanaz onkormźnyzatnak 40 044 608 Ft vísszafizetési kĺitelezettsége keletkezett.
Az onkormźnyzat a O3-147/2OI5. iktatószámú levelében je|ezte, hogy a ténylegesen
fe|haszntit összeget (428 598 535 FĐ tévesen szeľepeltette az e|szálllolásában, továbbá kérte,
hogy az Igazgatóság ezt a jogcímet a 20|4. évi beszámoló.felülvizsgálat keretében vizsgá|ja
felÍil.



Részletes megállapítások:

Az Onkormányzat a2. nl.Il.l. a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek
|étszétma eléri a 100 fiit, továbbá 450 gyermekenként 1 fii) jogcímen 10 fő létszámot
szerepeltetett az elszĺmolásában, az Igazgatőság a 2ot3. október l-jei statisztikai
gyermeklétszámok alapján 7 fő |étszámot állapított meg, mivel 7 óvođában éń el a
gyermeklétszźlm a 100 frt.
Az Onkoľmányzata2.m. II.1. b (2) 1 Dajkĺ-vaw helyette gondozĺĺnő és takaľító egyiĺtt
(csoportonként _ 1 tr) jogcílnen 66 Íő |étszámot szeľepeltetett a 20|3/20|4. nevelési év 4
hőnapjźlra, ez a|étszélm érvényes 20|3/2014. nevelési év 8 hónapjára is.

Az Onkoľmányzat a2. m. II.1. c (2) 1 Pedagĺógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként _ 1

fĺĺ) jogcímen 22 fő |étszźlmot szerepeltetett a 201312014. nevelési év 4 Áőnapjára, az
Igazgatőság a csoportlétszámok a|apjźn|7 főlétszźrnot áIlapított meg az a|ábbiakszerint:

Az onkoľmányzat a f. m. II. 1 (2) t Or,oda 8 hó ovodnpcdagógusok n-ulnkájáÚ
közvetlenĺil segítők Köznev. tv. 2.m. szeľinti |étszńma jogcímen 98 fő létszámot
szerepeltet et1 az elszámolásában.

Az onko ľn ány zat az Lgazgató s á g BPM . ĺlłv so l -z t 20 1 6. i lĺta tó szá m ú j e g5rző kö nyvé re a
f.m.l.c (2)1 Pedagógiai asszÍsztens jogcím esetében ószrcvótclt tctt

Az onkorm źnyzat a 03 - 1 I 5 / 20 t 6. Iktatőszźmu v á|asz|evelében kifejtette:

,,Pedagógiai asszísztens II.].c (2)I jogeím esetében a Magłarország 20]4. évt központi
kaltégvetéséről szóló 20]3. évi CCXW. tt)rvény 2. számú melléklet Ir.] b) pontjában
rógzítésre keriilt, hogl a ténylegesen foglalkoztatott segítők esetében egy tizedesre kerekített
átlagos létszóm alapján tĺjrténik a létszóm megállapítása. Az elszámolás során óvodánként /

?7,/

Íntézménv

2013. évi
október l-

jei
statisztikai

|étszám

Ovodai
csoportok

szÁma

lI.l.a (2)I

ovodatitkár -
intézményenként

ahol a
gyermekek

létsáma eléri a
l00 Íłit

II.1.b(2)l dajka
vagy helyette
gondozónő és

takarító egyĺitt-
csoportonként l Íö

II.l.c (2)l
pedagógiai

asszisztens - 3
óvodai

csoportonként l
fó

II.t.a (2)l
rr.r.b (2)r
I-I.1-c (2)t
Osszesen

Gyerek-Viníg ovoda t54 8 I 8 2 il
Kincskereső Ovoda 99 5 0 5 6
Várunk Rĺłd ovoda 90 4 0 4 5
Napsugár ovoda 84 4 0 4 5
Koszonĺ ovoda 80 4 0 4 5
Hétszínvinís ovoda 8t 4 0 4 5
Mesęa|ota ovoda n9 5 5 7
Tátika ovoda 125 5 5 7
Napĺaforgó ovoda 96 4 0 4 5
Pitypang Ovoda il0 4 4 6
Szłzszorszéo ovoda 138 6 6 f 9
Szivárvány ovoda t48 I 7 2 10
Katica BöIcsőde es
Ovoda 144 6 I 6 2 9

0sszesen: l 4ôÜ ó6 1 66 17 90
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három csoport figtelembe vételével egl tizedesre kerekítve számolt ąz onkormónyzat, amely
kerüIeti szinten 22 fő, így az onok óltal megállapfton ]7 fcÍ nem tudjuk etfogadni.

Óvodapedagógusok munkáját konetlentil segítők II.I (2)t jogcím esetében a fentiek
figyelembevételével - ąz oncjk által megállapítou 90 -ĺő helyett _ aZ onkormányzat
elszómolható létszáma 95 Jő-,'

A 2074. évi mutatĺószám felméľéssel kapcsolatban 
^z 

Nemzetgazdasági Minisztéľium az
ovo da p eda gró gus létszám m aI kap csolat b 

^n 
u, alá bbi tájékoztatźlst adta :

,,Kérdés: A Koznevelési törvény 2. melléHete szerint 3 óvodai csoportonlaźnt } Jő pedagógiai
asszisztens jár. Abban aZ esetben, ha 5 csoport van I /ő pedagógiai asszisztens jár, vagl ],7
(5csop/3csop)?

Válasz: Az óvodapedagógus segítő létszómnól egész számot kell beírni a felmérésbe. 3
csoportonlrént eg.Íő, tehát a számítós módja: (óvodai csoportok szóma/3) tört egész része.
Igl afeltett kérdésre a válasz ]. Abban az esetbenfordulhat elő rcrt szám, ha a segítű trt
évb e n s ikerül fo gl alko zt atni.,,

A2011. évi CXC. törvény anemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Köznev. tv.) 2. számtl
melléklete szerint 3 óvodai csoportonként maximum 1 fĺĺ pedagőgai asszisztens után
számolható el támosatás.

Az Lgazgatóság jelen határozatban a 2. m. II. 1 (2) 1 óvoda 8 hó ovodapedagógusok
munkáját ktizvetlenül segítők Köznev. tv.2.m. szeľinti |étszámajogcímen 90 fő létszámot
ál|apít meg, az onkormányzat elszĺímglasában szereplő 98 fő létszámmal szemben (1. sz.
melléklet 5. sor).

***

t

Az lgazgatősáę megűllaoítlźsai ovoda 4 hó iogcímek tekintetében:

Az onkoľmányzat a2. m.II.2. (8) 2 ovodaműkiidtetés támogatása gyeľmekek nevelési a
napi 8 őrát e|éri vagy meghaladja jogcímen tĺsszesen t 435 fő |étszźlmot (1 408 fő nem
SNI-s gyermek + 23 fii SNI-s két ftiként figyelembe vehető gyermek + 4 ťo SNI-s három
főként figyelembe vehető gyeľmek) számolt el.

A Kvľv.2. melléklet II. l. a) pontja a|agźn: ua) Az ól,odai ne,yelésben részesti!ő g,ermekek
számának meghatározósa (beleérne a sajótos nevelési igéný glermelceket is)

Az óvodai nevelésben részesülő glermekek számának meghatározása a 20] 4/2015. és
20I5/2016. nevelési évekkaznevelési statiśztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján
tĺjrténik.

Sz?źmításba kell vennt tovább.á mindazon gleľmekeket,-.
- akik 20I4. december 3 l -éig, vag - a Nkt. 8. s (1) bekezděsében foglalt feltételek megléte

esetén - afelvételühől számított hat hónapon belt;l a harmadik életévuket betoltik és a
20]4/20]5. nevelési évben legkésőbb december 3I-éig első alkalommal veszik igénybe az
óvodai nevelést,

- akik negłedik' illetve otödik életévtiket betöltik és a 20]4/20]5. nevelési évben legkésőbb
december jl-éig az óvodąi nevelést első alkalommal veszik igénybe,

'\:tr**\.
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- ąkik 20] 5. december 3I-éig, vagy - a Nkt. s. s Q) bekezdésébenfoglaltfeltételek megléte
esetén - a felvételuhől számított hat hónapon belĺłl a harmadik életévaket berckik és a
20]5/20]6. nevelési évbenlegkesőbb december 31-éigelső alkalommalveszikigénybe az
óvodai nevelést, ualamint

- akiknegyedik, illene ÓňdikéletévĹiketbetöltikés a 20]5/20]6. nevelési évbenlegkésőbb
december 3I-éig az óvodai nevelést első alknlommal veszik igénybe.

Nem igényelhető támo gatós
- a 20]4/20] 5. nevelést évre azon g/ermekek után, akik a hetedik életévüIet 20I4.

augusztus 3 I -éig berclrcuék,
- a 20] 5/20] 6. nevelési évre azon Đ/ermekek után, ąkik a hetedik életévüket 20] 5.

augusztus 3 I -éig betöltik,
kivéve, ha a Nkt. 45. s O bekezdése alapján a głermekek óvodai nevelése
meghosszabbítható.',

Az lgazgatĺíság a rendelkezésľe áIló dokumenfurnok (2014. október l-jei köznevelési
statisztika, az Igazgatőság pótlólagos infoľmációként bekért óvodai tábla adatai, szakértői
vélemények, felvételi és mulasztási naplók, nem magyar állampolgárságri gyermekek
magyarországs tartózkodását igazo|ő dokumentumai) a|apján a 2. m. II.2. (9) 2
ovodamĺĺkłidés támogatás a 4 hől a gyermekek nevelésô a napi 8 őrát eléri vagy
meghaladja' nem SNI-s gyermekek számajogcímen 1 408 fő |étszźmot állapított me1 az
alábbiak szerint.

o A Napsugáľ ovoda esetében nern kerĹilt elfogadásra l frĺ nem magyat állampolgárságu
gyermek (M.P.)' mivel a mellékelt dokumentumokból (Roman útlevél, Román
egészségbiztosítasi kartya) nem állapítható meg, hogy a gyermek Magyarországon
tartőzkodik.

Ą,

Intézmény

20|4. évi
október l-

jei
statisztikai

|étszám

fő

uj
be|épők
száma

fő

Az|gazgatćság
áltaI

megá||apított
NEM SNI-s

|étszám

Íő

Két fóként
figyelembe

vehető SNI-s
|étszám

fő

Három főként
figyelembe

vehető SNI-s
. tětzám

fő

Äzlgazgatôság
á|tal

megállapított
létszĺm

mindôsszesen

fő
Gyerek-Viníg
Ovoda'

136 I l3ó 0 137

Kincskereső
óvoda 88 0 85 I f 88
Várunk R.íd
Övoda

90 2 eb 2 0 92

Naosúpár Ovoda 82 0 80 0 8l
Koszoru Ovoda 6',1 0 66 0 67
Hétszínviľag
Ovoda

89 0 88 0 89

Mese.palota
Ovoda

il9 0 I19 0 0 il9
Tátika ovoda 122 U t22 0 0 t22
ľapľaforeó
Ovoda

9B 0 96 2 0 98

Pitypang Ovoda n3 I l14 0 0 tt4
Szäzszoĺszfi
Ovoda

136 0 133 I 2 t36
S.zivárvány
Ovoda

t49 0 t44 5 0 149

Katica BöIęsőde.
és ovoda 144' 0 l3s ä 0 143

Osszesen: t 433 4 I 408 22 5 I 435
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. A Katica Bölcsőde és Ovoda esetében nem kerĹilt elfogadásra l fő nem magyar
állampolgárságú (N.K.N.) gyermek, akinęk nem mellékelték a magyarországs
tartőzkodását alátrfurrasztó dokurrelrturnát.

A nem magyar állampolgarok magyarországstartőzkodását igazo|ó dokumenfumokról - a
25/2007. (V. 3I.) IRM rendelet ą szabad mozgós és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkadásóról szóló 2007. ěvi I. törvény, valamint a harmadik országbeli
dllampolgáľokbeutazásáról és tąrtózkodásáról szóló 2007. évi II. tarvényvégrehajtdsóról -
rendelkezik.

Az Onkormányzat a2. m.Il.f.(g) 2 óvodaműködtetés támogatása gyermekek nevelési a
napi 8 órát eléri vagy meghaladja, nem SNI-s jogcímen 1 408 fő |étszźmot szerepeltetett az
elszárnolás ában, az |gazgatóság szintén t 408 fő létszámot állapított meg ( 1 . sz. mellékl et | 4.
sor).

A 2. m. II.2:(11) 2 óvodaműkiidés támogatása 4 hő a Kłiznev. tv. 47$ (7) bekezdés
alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyeľmekek számajogcímen
az Onkormányzat 23 fő) létszĺĺmot szerepeltetett az elszźlmolásában, az lgazgatĺóság a
megkĺildött dokumenfumok (szakértői vélemények, 2014. évi október l-jei köznevelési
statisztika, és az Igazgatőság pótlólagos információként bekért óvodai táblájanak adatai)
a|ap1én22 főlétszámot állapított meg (1. sz. melléklet 15. sor).

A 2. m. II.2.(12) 2 ivodaműkiidés támogatás a 4 hől a Ktiznev. tv. 47$ (7) bekezdés
alapján háľom főként Íigyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
jogcímen az onkormźnyfat 4 fo Létszźttĺlot szerepeltetetíaz elszámolĺísában, azlgazgatőság a
mcgkĺildött dokumcntumok (szakórtői vélemények, 201'4. évi október l-jei kĺiznevelési
statisztika, és az Ígazgatősźry pótlólagos információként bekért óvodai táb|ájának adatai)
alapjän 5 fő|étszźmot állapított meg (1. sz. melléklet 16. sor). :

Fentiek a|apjaĺ az Igazgatőtság aBPM-ÁHV 607 -2/2016. iktatószámú jegyzőkt5nyvbęn a 2.

m. II.2.(8) 1 óvodamiíkiidtetési támogatás 8 hó gyeľmekek nevelése a napi 8 órát etéri
vagy meghatadja jogcímen l 435 Íő |étszámot źi|apitottmeg, melyet az onkoľm ányzat
elfogadott, észľevételt nem tett.

Az lgazgatóság jelen hatarozatban a 2. m.II.2.(8) 2 Ovodamíĺkłidés támogatása 4 hől
gyermekek nevelési a napi 8 ólrát eléri jogcímen az onkormanyzat adatszolgáltatásával
megegyezően 1 435 fő (l 408 ťo + 22 ffi + 5 ftĺ) létszámot á||apit meg (l. sz. melléklęt |7.
soľ). 

***

Az onkoľmányząt a 2.m.I2Q) óvodaműkiidés támogatása !.hől gyermekek nevelése a
napi 8 rírát eléľi vagy meghaladja jogcímen összesen 1 466 fő |étszźlmot szĺímolt el.

Azlgazgatóság a2.m.LZQ) ivodamíĺktidés támogatás a 4 hő gyeľmekek nevelése a napi
8 őrát eléľi vary meghaladja jogcímen | 467 fő számitott létszi{mot állapított me1 az
alábbiak szerint:

š
\
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Intézménv

Nem SNI-s
gyermekek
korńgált
létsáma

Íő

Két főként
ligyelembe

veheÍő SNI-s
Iétsám

tő

Három
főként

figyelembe
vehető SNI-s

létszĺm
Íő

Gyermeklétsám mindosszesen

fő

Az |E^zgatőság á|ta|
megállapított |étszĺm

mindôsszesen

fő

Cryerek-Vims Ovoda 136 0 t37 139 fl 36+t *3)
Kincskeresö óvoda 85 I 2 88 93 (85+t *2+2+3)
Várunk P.ríd ovoda 90 2 0 92 94 (9O+Z+2\
Napsugrár ovoda 80 0 8t 82 (80+l *2)
Koszoru Ovoda 66 I 0 67 68 (66+t*2)
Hétszínvirág Ovoda 88 I 0 89 90 (88+l+2)
Mesepalota Ovoda u9 0 0 n9 ll9
Tátika ovoda 122 0 0 t22 122
Napraforgó ovoda 96 2 0 98 100 (96+2*2')
Pitypang Ovoda tt4 0 0 tl4 lI4
Szźpszolszqovoda t33 2 t36 l4l (133+1*242*3;
Szivírrłány óvoda t44 5 0 149 154 (144+5*2\
Katica Bölcsőde es óvoda t35 8 0 143 tsl (135+8*2)
(isszesen: r 408 f2 5 t 43s 1 467

Fentiek alap)án az lgazgatőság a BPM-ÁHI/6O7-2/2}L6. iktatószámű jegyzíĺkön)rvben a
2.m.I2Q) óvodaműktidés Émógatás 

^ 
4 hő gyeľmekek nevelése a napi 8 őráteléri vagy

meghaladja száLmitottjogcímen 7 467 fő létszámot állapított meg, melyei az Onkoľm anyžit
elfogadott, észrevételt nem tett.

Az lgazgatősálg jelen batźrazatban a 2.m.L2Q) óvodamíĺktidés támogatása 4 hó
:gyeľmekek nevelése a napj 8 ĺórát eléri vagy megha|adj a szźLlTlitott jogcímen 1 467 fő
létszĺámot ál|apit meg) az onkormányzat e|szźmlolásában szer€plő 146k fő létszámmal
szemben (l. sz. melléklet 6. sor). t

**{<

Az onkoľmányzat a 2.m.Iĺ.1Q) 2 ovodapedagógusok levelő munkáját kiizvetlenül
segítők száma a Köznev. fu. 2. melléklete szerint jogcímen g8 ra, rctszámot szerep e|tetett az
elszámolásában.

Az lgazgatóság a 20|4. évi ę|szźlmolás felülvizsgálata soľán az a|ábbi |étszámot
állapította meg:

:

ł7

Intézmény

20|4. évi
október 1-

jei
statisztikai

|ótszám

Ovodai
csoportok

száma

Itt. a (2)f

óvodatitkár -:
intézĺnényenként

ahol a
gyermekek -

Iétszáma e|éri a
l00 Íł't

II.l. b (2)2 dajka
vagy helyette
gondozĺínő és

takarítĺó egyiitt-
csopolÍonkénĺ l ĺö

II.r. c Q)2
pedagrĎgiai

asszisztens - 3
óvodal

csoportonként l
fő

11.1. a (2)2
II.l. b (2)2
II.l. c (2)2
Osszesen

Gyerek-Viníg Ôvoda 136 8 I I 11

6
Krncskereső Ovoda 88 5 0 5
Várunk Rád ovoda 90 4 0 4 5
Napsugáľ Ovoda 82 4 0 4 5
Koszoni Ovoda 67 4 0 4 J
Hétsánviníg ovoda 89 4 0 4 5
Mesęalota ovoda ll9 5 5
Tátika ovoda 122 5 5 7
Napľaforgó Ovoda 98 4 0 4 5
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Intézmény

20|4. évl
október l-

jei
statisztikai

|étszám

Ovodai
csoportok

sáma

ll.r. a (2)f

ovodatitkár _
intézĺnényenként

ahol a
gyermekek

létszáma eléń a
| 00 fót

II.l. b (2)2 dajka
vagy helyette
gondozónő és'

takarító egyĺitt-
csooortonként l Íö

II.r. c (2\f
pedagógiai

asszisztens - 3
óvodai

csoportonként I
fő

II.l. a (2)2
tr.l. b (f)f
II.l. c (2)2
Osszesen

Pitwans Ovoda il3 4 4 6
Százszorszéo Ovoda t36 6 6 2 9
Szivárvány ovoda 149 7 1 t0
Katica BöIcsőde es

Ovoda 144 o 6 2 9

Összesen: | 433 66 n 66 t7 90

Az onko rm ányzat az lgazgatrĎság BPM - ĺm l sol -z ĺ 2016. iktatószá mú j egyző kti nJŕvéľe a
2. m. I. c Q)2 P edagó gia i assziszten s j o gcÍm esetéb en észr ev éte|t tett.

Az onkorm źnyzat a 03 - 1 7 5 / 20| 6. iktatószámú válaszlevelében kifejtette:

,,Pedagógiai asszisztens II.I.c (2)I jogcím esetében ą Mag/arország 2014. évi kÓzponti
kahségvetésérőI szóló 20]3. évi CCXW. tÓrvény 2. számú melléHet II.1 b) pontjaban
rogzítésre lrerült, hogl a ténylegesen foglalkoztatott segítők esetében eg) tizedesre kerekített
átlagos létszóm alapján történik a létszám megállapításą. Az elszómolós sorón óvodónként
hórom csoport 'ĺig/elembe vételével eg/ tizedesľe kerekítve számolt az onkormónyzat, amely
kerületi szinten 22 fr, íg az onök által megźtlapított ]7 fő nem tudjuk elftgadni.
Óvodapedagógusok munkńját Imnetleniil segítők II.I (2)I jogcím esetlźben a fentiek
figlelembevételével _ az onok által megállapított 90 "fo helyett _ az onkormányzat
elszámoiható létszáma 95 íő.,'

A 20|4. évi mutatószám felméľéssel kapcsolatban az Nemzetgazdasági Minisztéľilum aZ
óvod ap edagógus léfszámm al kap cs olat i uo u, aláb bĺ táfi ékoztatást adta :

,,Kéľdés.' Á Ktjznevelési firvény 2. melléklete ̂ \zerint 3 ĺJvodal csoportonW.nt 1 Jii pedagóýai
asszisztens jár. Abban az esetben, ha 5 csoport van I Jő pedagógiai asszisztens jár, vagl I,7
(5csop/3csop)?

Válasz: Az óvodapedagógus segítő létszámnál e4ész szómot lrell beírni a felmérésbe. 3
csoportonként egł Jő, tehát a számítás módja: (óvodaí csoportok száma/j) tort egész része.
Igł a felteu kérd,ósre a válasz I. Abban oz esetben Íordulhat elő tört szánl, ha a se4ítőt tÓrt
évb e n s ike r.ül fo glal ko ztatni.,'

A 2011. évi CXC. törvény a nemzetí köznevelésľől (a továbbiakban: Köznev'. tv.) 2. szátmtl
nrelléklete- szerint 3 óvodai csopoľtonként maxitllulu 1 í(1 pedagĺ3giaí asszisztens után
sr,źtmoĺhatő el tám oga'tá.s.

Azli4azgatóság jelen hatátrozdtban a 2.m.[.t. Q) zovóda 4 hó ovodapedagógűsok nevelő
munkáját közvetlenül segítők számajogcímen 90 főlétszámot źůlapitÍneg a Koznev. N.2.
melléklete szeľint

o II.|.a(2)2 óvodatitkźr7 fő'
o II. 1 .b(2)2 Dajka vagy helyette gondozónő és takarí tő egyutt 6 Íő,
. II. |.cQ)z Pedagógiai asszisztens 17 fő, az onkorm ányzat elszámolásában szeľeplő

98 fő |étszźmmal szemben (1. sz. melléklet 8. sor).

\-=;sš
\
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A II. Ktiznevelési feladatok összesen jogcímre az onkoľm ányzat tisszesen 793 569 068 Ft
összeget és felhasználást számolt el. Az [gazgatóság a fentiek alapján jelen hatarozatban
összesen 779169 068 Ft összeget és felhasznźiást á'||apit meg.

Azlgazgatóság a II. Ktiznevelési felaĺIaĺok jogcílnen iisszesen 14 400 000 Ft visszafizetési
kiitelezettséget állapít meg (1. sz. melléklet. l8. sor).

Az Onkoľmányzat a 2.m.III.3c Szocĺálĺs étkeztetés jogcímen 1 069 mutatót szerepeltetett
az e|szźmolásában.

Az lgazgatőság a KENYSZI nýIvantartĺásban szereplő napi jelentés a|apjźn (A,
onkormányzatok fenntartásábąn műkt,dő intézmények napi jelentése.) 691 mutatót állapított
meg. (173 504/257:691)

Napi je|entés a|apján az
ipénvbevett naook sáma

JSzSzGyK.Hiázi segísegnyujtas es Szoc. étkez'' r38 876

iszirózsa Gondozó Szo|gátat (székhely) | 761

Cik|ámen Idĺĺsek K|ubja 8296

Napľaforgó ldősek K|ubja 6925

Reménysugár Idősek Klubja 5 55'l

Víg otthon ld<ĺsek Klubja 7 373

oszikék Idősek Klubja 47t6

Osszesen: 173 5U4

A KvtV. 2. ľnelléklet III.3. c) pontja szeri.nt ,,Az ellĺźtottak szómdnak meghatórozásą:
tervezéslar az ellátottak éves becsĺilt száma, elszámolóskor az étkeztetés:ben részesĺilők
étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta tjsszesített ellátottak száma
osztva 25 1-głel. Egł ellátott naponta csak eglszeresen vehető figelembe. ''

Az onkormányzat azlgazgatĺóság BPM. ĺrĺvsol-zĺ2016. iktatószám űl jegyzőkőnyvére a
fenti jogcím esetében észrev éte|t tett.

Az onkorm źnyzata 03 - 1 | 5 /20 | 6.iŕtatószĺĺmĺ válaszlevelében kifejtette:

,,A 2 szómú melléklet III.3.c) pont Szociális étkeztetés jogcím tekintetěben. Áz igénybevett
étkezési napok szómót az lgazgatĺisĺźg a KENYSZI nyilvántartáshan szereplri napi je|,entás

fig,,e-Iembevételével állapította,meg. Ez a nyilvóntartós -nem.pontos, mivel nem tartąlrnazza ą
népkonyhai szodiális étkBztetést, valamint ilem eg1lezik ąz intézmények ájnt vezetett analitikuś
nyilvántartóssal. ,'

Az onkormányzat a 03-115/2015. iktatószámú levelében megkÍildte az intézmények
analitikus nýlvántaľtásait, melyek alapjrán az igénybevett napok szárna

ť/,ł/
v
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Onkormányzat
adatvo|gáltatása a|apján az

igénybevett napok száma
JSzSzGyK-Házi segĺtségnyújtiás es Szociá|is
étkę-. 144 955

Nękonyha 81 600

Cík|iĺmen ldősek Klubja I 371

Napĺafoĺgó lđősek K|ubja 6932

Re'menysugár Idősek Klubja s 632

Víg otthon Idósek Klubja 1 379

oszikék |dősek Klubja 47t9

Osszesen: 259 s88

A.z, Igazgatőság a mellékelt dokumentumok alapjan elfogadia az onkormányzat
ad'atszo|gáltatását és az a|áhbiakban módosítja a mutatószámot: 259 588t251: l o34,f|

Az lgazgatĺóság jelen határozatbaÍI a 2.m.III.3c Szociális étkeztetés jogcímen 1 034
mutatót á||apít me1, az onkormányz^t e|szźlIT|olásában szereplő 1 069 mutaióvat szemben
(l. sz. mę|léklęt 22. sor).

***

Az onkormányzat a 2.m.III.3ja Břilcsődei ellátás _ nem fogyatékos' nem hátrányos
helyzetil gyeľmek jogcímen 352 mutatót szeľepel tetett azelszĺímolasában.

Az lgazgatőság a KENYSZI nýlvĺántartásban szereplő napi jelentés alapjan (A,
onkormányzatokfenntartásában míÍIúdő intézmények napi jetentéie.)147 mutatĺiá||apiiott
meg. (83 339/240 : 347,24)

Napi je|entes a|apján az
igónvbcr'ctt nanok száma

Babĺica Btilcsőde . átlagos ó l95

Fecsegő-tipegők Bö|csőde - át|agos 4 584

Gyermekkert Bölcsőde . átlagos 9 318

Játékvir Bĺilcsóde - átlagos 8 38ó

Mini.Manó Bölcsőde. átlagos 8 551

Tücsok-lak Bölcsőde - átlagos 6 410
.Xatica'' Bölcsőde es Napköziotthonos ovoda 9 727

Babóca Bölcsőde 5 l5l
Fecsegő-tipegők BöIcsőde 3 488

Gyermek&eĺ Bô|csőde 7 760

Játékvár Bölcsóde 4 744

Mini-Manó Bölcs<ĺde 4 979

Tucsôklak Bölcstíde 4 046

Összesen: 83 339

\-\
š
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A 2014. évi Kvtv. 2. melléklet III. 3. ja) pontja szeńnt ,Az adott hónapban valamennyi
nyitvatartósi napon Jigyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnól többei a hónapban nim
hidnyzott. Nem vehetőJiglelembe ugłanakkor az adott hónapżgefun nyitvatartttsi napjdn
sem oz a gyermek, aki a hónapban ]0 napnál tijbbet hiúnyzott.,,

A 2oL4. évi Kvtv. 2. melléklet Kiegeszítő szabályok 9. ponda szerint ,Á III. 3. a)a)
alpontokban és III. 4. pontokban szereplő tdmogatttsok igénybevételénekfeltétele az elltűtott
adatainak - a Szoctv. 20/C. s O-@ bekełdései, illetve a Gyvt. I3g. s Q)-p) bekezdései
szerinti - nyilvdntartdsba vétele, valamint a kiiliin jogszabdly szerínti napi jelentési
kötelezettség teljesí'tése. A tómogatós igénybevételére a fenntartó attól ai iiőpontníI
jogosult, amikor a nyilvdntartdsba vettek elldtósát ténylegesen megkezdte.

Á III. 3. ja) alpont esetében biitcsődébe beíratottnak az a gylermek minősiil, akit az
intézménybe felvettek, beírattak és megjeleník a napi nyilvtźntartási rendszerben.
Amennyiben a g/ermek az intézményben nem egész hónapra jelenik- meg beíratottként,
akkor a tiirt hónapban a tdmogatds szempontjdból csak azokra a napokra vehető
figyelembe, amely napokon igénybe veszi az ellútóst, feltéve, hogl ezeken a napokon
jogviszonyban ís óllt az Íntézménnyel.,

Az Onkoľmányzat azlgazgatóság BPM-ĺruvsol-z2016. iktatószámú jegyzőkiinyvéľe a
fenti jogcím esetében fuevéte|t tett.

Az onkorm tnyzata 03 - 1 I 5 /20| 6.iktatószámú válaszlevelében kifejtette:

,, A BöIcsődei elhttds 2. számú melléklet III.3. ja) pont jogcím tekintetében az igénybevett
étkezési napok számát az lgazgatósóg a KENYSZI nyttiźntartósban szereplő napt jelentés
figlelembevételével áIlapította meg. Ezt a n,yilvántartást naponta kelt veżęmi, ądątaĺ nem
pontosak, és nincs Ósszhangban a la;ltségvetési tÓrvény III.3ja) pontjában foglaltakkal,- m,il,ltá'n ne.m kezeli, hogl łngblĐ,ermek hiáry,ggfi tôbbet vagl kĺvcsóbbot. '4z intézmények a
jogszabáIyi megfeleltetés érdekeben kĺjlön analitikus nyilvántartast vezetnet hogy az igénylés
és az elszómolás során figlelembe tudjók venni a hiányzások miatti számításokat. Ezért a
megállapított 5 Jžire jutó visszafizetési kötelezettséget nemfogadja el az onkormányzat.
Á KEIÝYSZI nyilvántartás adatainak pontatlanságĺźra vonatlrĺlzóan az érinte.tt intézmén)lek azt
a tájékozÍatóst adták, hogl téves adatfelvitel esetén a helyesbítés nehézkes _ tekinteuel arra,
hogł a kormány.endelet csak meghatározott ideig engedi a javítást -, ígł valójábąn az adątok
nem I00oń-os pontossáýak. Továbbá az éves adatok összesítése a rendszerben solazor nem
eg1łezik uz intézmények dltal, az igénybevett napok szdmóról vezetett analttikus
nyilvóntartással, aniak ellenére, hogl a negledéves adatok eglezőséget mutatnak. ''
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Az onkormanyzat a 03-1|512015. iktatószámú levelében megkiildte az intézmények
analitikus nýIvántartásait, melyek a|apjtln az igénybevett napok szźtma:

Onkormányzat
adetszolgáltatás a a|apjál az

isénvbevett naook száma

Babóca Bôlcsőde il t20

Fecsegő-tipegők Bölcsőde 7 670

Gyermekkert Bölcsőde t6 549

JátékvaÍ Rilcsőde 13 187

MiĺĹManó Bô|csóde l3 ó3ó

TücsôkJak Bőlcsőde 9 990

.'Katica'' Bó|csőde es Napköziotthonos ovoda l| 3ó5

Osszesen: 83 5t7

Az lgazgatólság a mellékelt dokumentumok alapján etfogadia az onkoľmányzat
adatszo|gál ltatását és az alábbiakban módosítja a mutatószámoŕ: 83 5171240 = 347,98

AzÍgazgatóság jelen hatarozatban a 2.m.III.3ja Bölcsődei ellátás _ nem fo.gyatékos' nem
hátrányos he|yzetti gyermek jogcímen 348 mutatőt tů|apit me5, az onkormányzat
clszámolásában szerep|ő 352 mutatóval szemben (7. sz. melléklet 27. sor).

***

Az onkoľ mányzata 2.m.III.3ja Biĺlcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátľányos helyzetĺĺ
gyeľm ek j o gcímen 1 0 mutatót szerep eltet ett az e|szźmlolásában.

Az kgazgatősátg a r,uNyszl nýlvantartĺásban szereplő napi jelentés a|ap1źn (A,
onkarmányzatok fenntartásábąn miikodő intézmények napi jelentése.) 8 mutatót állapított
meg. (1 988/240:8,28)

Napi je|entés alapján az
isénvbeveft naDok száma

'.Katica'' Bolcsőde es Napköźotthonos óvoda 493

Baboca Bolcsőde 518

Gyermekkert Bölcsőde 3s

Játékvár Bölcsőde 70

Míni-Manó Bolcsőde 872

Tucsök-|ak Bolcsóde 0

Összesen: r 988

Az onkoľmányzat azIgazgatóság BPM-xruev.zl2016. íktatőlszámú jegyzőkönyvéľe a
fcnti jogcím esetében észrev éte|t tett.
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Az onkorm źnyzat a 03 - l I 5 l f0 | b. iktató számú válaszlevelében ki fej tette:

,, Á Balcsődei ellátás 2. számli melléHet III.3. ja) pont jogcím tekintetében az igénybevett
étkezési napok számát az lgazgatóság a KENYSZI nyilvántartásban szereplő napi jelentés

figłelembevételével óllapította meg. Ezt a nyilvántartást naponta kell vezetni, adatai nem
pontosak, és nincs Ósszhangban a la;ltségvetési tÓrvény III.3ja) pontjában foglaltakkal,
miután nem kezeli, hogł mely głermek hiányzott tobbet vagl kevesebbet. Áz intézmények a
jogszabóIyt megfeleltetés érdekében kt;ldn analitikus nyilvántartóst vezetnek, hogł az igénylés
és az elszámolás során figlelembe tudjĺźk venni a hiányzások miaÍti számítósokat. Ezért a
megállapított 5 Jőre jutó visszafizetési kötelezettséget nemfogadja el az onkormányzat.

A nemfogyatěkos, hátrónyos helyzetíĺ glermek jogcímen az onĺjk által megállapított 2 főre
jutó visszafizetési kbtelezettséget, az előző indokok alapjón szintén nem tudjuk elftgadni.
A KENYSZI nyilvántartas adatainak pontatlanságóra vonatkozóan az érintett intézmények azt
a tájékoztatóst adták, hogl téves adatfelvitel esetén a helyesbítés nehézkes _ tekintettel arra,
hog,, a kormányrendelet csak meghatározott ideig engedi a javítást -, ígl valójóban az adatok
nem l00%-os pontosságiak Továbbá az éves adatok összesítése a rendszerben solrszor nem
egłezik az tntézmények által, az igénybevett napok számáról vezetett analitikus
nyilvántartóssal, annak ellenére, hogl a negledéves adatok eglezőséget mutatnak.',

Az Onkormányzat a O3-I15/2OI5. iktatószámú levelében megkĺildte az intézmények
anal i ti kus nyi l vántatás ai t, mel yek a| ap1 án az i gényb evett napok sztrna:

onkormán}"zat
adatszo|gá|fatása alapján az

isénvbevett napok száma

Baboca Bôlcsőde 694

Fecsegtí-tipęők Bölcsőĺ|e 0

Gyermekkert Bölcsőde t7'7

Játékvar Bölcsőde 54

MinĹManó Bolcsőde 697

TiicsökJak Bolcsőde f53
.'Katica'. Bölcsőde es Napköziotthonos óvoda 455

Osszcsen: 2 330

Az lgazgatőság a mellékelt dokurnentumok alapjrá.n elfogadia az Onkoľmányzat
adatĘzo|gá|tatását és az alábbiakban módosítja a mutatószámotl2 330|240 :9,70

Az lgazgatĺĎság jelen határozatban a 2.m.III.3ja Biilcsődei ellátás - nem fogyatékos,
hátľányos helyzetíi gyermekjogcímen 10 mutatót á|Lapitmeg (1. sz. melléklet 28. soľ).

***
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Az onkormányzat a 2.m.III.3ja Btilcsődei ellátás _ nem fogyatékos, halmozottan
hátrányos he|yzetű gyermek jogcímen 7 mutatót szeľepeltetettaze|számolasában.

Az lgazgatőság a KENYSZI
o nko r m ĺźnyzat o k fennt ar tá s ób an

nýlvĺántartásban szereplő napi jelentés alapjźn (A,
míilujdő intézmények napi jelentése.) 8 mutatĺót állapított

meg. (1 824/2 4O:'1.6
Napi jelentés alapján az
igénvbevett napok száma

''Katica'' Bôlcsőde és Napköziotthonos ovoda s65

Baboca Bôlcsőde 501

MinĹManó Bó|csőde 758

Összesen: 1824

Az onkoľmányzat azl1azgatóság BPM-ĺĺĺueorznu6. iktatószámú jegyzőktinyvéľe a
fenti jogcím esetében észľevételt nem teff. elfogadta az lgazgatőság áttal megállapított 8
mutatót.

Az onkor.lnányzat nyilvrfultaľĹása alapjful azigénybeveĹĺ' napok száma tisszesen i 681, mely
a|apján módos4 az lgazgatőság jegyzőkĺinyvben megállapított mutató tĺsszege, igy az
megegyezik az onkormźnyzatelszámolĺísában szereplő mutatóva|' (| 68ĺt240:7,00).

Onkormányzat
adatszolgálta tás a a|apián az

ieénvbevett nanok száma

''Katica" Bolcsőde es Napköziotthonos óvoda 431

Baboca Bölcsóde 4tl
MinĹManó Bölcsőde 839

Osszesen: t 681

Az lgazgatĺóság jelen hatarozatbaÍI a 2.m.III.3ja Błilcsődei ellátás - nem
halmozottan hátľányos helyzetíí gyeľmek jogcímen 7 mutatőt źi|apítmeg (1'
29. sor).

| 
*{<*

Az onkormáłnyzat a 2.m.III.3ja Bölcsődei ellátás _ fogyatékos gyeľmek jogcímen 1
mutatĺóŕ szeręeltet etĺ az e|számolásáb an.

Az lgazgatőság a KENYSZI nýlvantartásban szereplő napi jelentés a|apjźn (Az
onkormányzatok fenntartásában műkadő intézmények napi jelentése.) szintén 1 mutatót
állapított meg. (153 /240 : 0,63)

Napi jelentés.aI apján az
igénybeveÍt napok száma

.Babóca Bolcsőde 23

Fcosogo-tipcgők Bôlcsődc 46

Játékvár Bölcsőde 32

Tücsök-lak Bölcsőde 57

Osszesen: 153

fogyatékos,
sz. melléklet

\.N
\\
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Az lgazgatóság a BPM-ÁHI/607-2I2016. iktatószĺĺmű jegyzőki5nyvben a 2.m.III.3ja
Bölcsődei ellátás - foryatékos gľeľmek jogcímen 1 mutatót állapított meg, melyet az
onko ľmán yzat e|f ogad ó ft , észľevátclt ncm tett.

Az lgazgatóság jelen hatĺírozatban a 2.m.III.3ja Biilcsődei ellátás _ fogyatékos gyermek
jogcímen szintén 1 mutatót á||apitmeg (1. sz. melléklet 30. sor).

A III.3 jogcímek esetében az Önkoľmányzat összesen 350 831 576 Ft összeget és
felhasználiást számolt el.
Azlgazgatóság a fentiek a|apjźnjelen határozatban összesen 346917 576 Ft ĺisszeget és
fe|haszná|álst áll apít meg.

Az lgazgatóság a III.4 jogcímen összesen 3 914 000 Ft visszaťuetési kiitelezettséget
áIlapít meg. (1. sz. melléklet. 32. sor)

ťś żt 2t

Az onkormźnyzata2.m.III.4a IdőskorrÍak gondozőházanem demens szeméIyek jogcímen
20 matatőt szerepeltetett az e|számolásában.

Az lgazgatőság a KENYSZI nýlvántartásban szereplő napi jelentés a|ap1án (A,
onkormányzatok fenntartásában míikadő intézmények napt ietentése.j 19 mutatĺíi tl||apitott
meg. (69851365:19,13)

Napi je|entés a|apján az
isénvbevett naook száma

Eziistfenyő Gon dozóház 6984

Eđstfenyő Gondozóhźlz

Ôsszesen: ó 985

A Kvtv. 2. melléklet III.4. a) pontja szerint:. ,,Az ellátottak számónak meghatározása:
tervezéskor az intézményben ellátottak éves becstłlt gondozási napjainak száma osztva 365-
tel, elszámolásnál az ellátottak gondozósi napolcravonatkozó nyilvóntartása szerinÍ összesített
éves gondozási napok szómą osztva 365-tel.,,

Az lgazgatőság a BPM-ÁHa607.2t2016. iktatószámú jegyzőkönyvben a 2.m.I||.4a
Időskorúak gondozĺĺháza nem demens személyek jogcímen 19 mutatót állapított meg,
melyet az Ônkoľm őnyzat elfogadott, észľev-ételt nem tett.

Az lgazgatóság jelen hatarozatban a 2.m.III.4a Időskoľriak gondozőháza nem demens
szeméIyek jogcímen megěů|apított ę||áltotti |étszám 79 mutató, az onkoľmányzat
elszámolásäbanszereplő 20 mutatĺíval szemben (1. sz. melléklet 33. sor).

8**

4;v



20

A III.4 jogcímek esetében az onkoľmányzat iisszesen 29 gg2
felhasználást szĺĺmolt el.
Az lgazgatóság a fentiek a|apján jelen határozatban szintén 29 gg2
felhasznáĺźlst állapít meg (I. sz. melléklet. 36. sor).

200 Ft osszeget

200 Ft összeget

Az onkormányzat a 2.m.III.1 Egyes jtivedelempótló ellátások kiegészítése jogcímen
428 598 535 Ft iisszeggel számolt e| az eLszámolásában.

A Központi kti|tségvetésbőI támogatásként ľendelkezésre bocsátott iisszeg 468 643143 Ft
volú, melybő| adődóan az Önkormányzatnak 40044 608 Ft visszaÍizetési kotelezettsége
keletkezett.

Az Onkoľmányzat a 03-|4712015. iktatószrámú levelében je|ezte, hogy a ténylegesen
felhasznált összeget (428 598 535 FĐ tévesen szerepeltette az elszámołásábän, továbbá ké,t",
hogy az lgazgatősźry ezt a jogcimet a 20!4. évi beszámoló feltilvizsgálat keretében vizsgá|ja
felül.

Az lgazgatóság a 20|4. évi elszámolás felülvizsgá|atźůloz a 7o436/2/f015. iktatószámú
végzesben bekérte atźmlogatźls felhaszná|ását a|átámasztó dokumentumokat, úgymint:

nýlvĺĺntartást havi bontásban a ttmogatást megállapitő határozatta| rcnde|kező
ellátottakró|, a támogatás ĺisszegéről,
kimutatást havi bontásban a tĺĺmogatások kifizeteséről, átvétę!érő| (elölve a
banlłszámlara utalást, pénztán kifizetést),
kimuétés! a jogalap nélkĺil folyósított támogatások visszafizetéséről rendelkező
hatźrozatol<rőL,

kimutatást a jo ga|ap neinil folyósított tĺámogatások visszafi zetésér6l,
az önkonrrányzat által havonként benyujtott igénylés adatai, és annak a|apjátképezó
pénzij,gyi teljesítés havi, valanlinl. ĺisszesen adatainak összevětése _ a visszaigénylés
mega|apozottságaapénzugýteljesítéstekintetében.

Az Onkoľmt'nyzat a 03-3/2/20t6. iktatőszámű vál|aszleveléhez mellékelte az igény|őIapokat- Rendszeres szociális segély, Foglalkoztatás helyettesítő támogatás, e'aossagteżelesĺ
szolgáltaĺá.s, I-akásfenntaľtási támogatás, ovodáztatási támogatós sególy-nemenlrárt
részletezve.

A mellékelt dokumentumok nem hitelesített másolati póldányok voltak.

Az onkoľmányzat mellékelte továhbá az igény|olapokon szeľeplő sorokat alátómasztó
ĺjsszesíto anąlitikákaĹ, kifizetési listĺíkąt; bevételi listĺíkat, kapcsolódó napok bankkivonaÍait,
péĺlzttrbizonylatait, jogalap hélkiil folyósított trámogätások visszaÍizetése ügyiratszámmai
megjelölve, toválbbá nýlvĺíntaĺtást a trímogatást megállapító határozatti rendelkező
ellátottakról és a támogatás összegéről.
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Az lgazgatőság a felÍilvizsgálat során megállapítottą hogy az Onkormányzat a
rendelkezésére źLlllő dokumenfumokat ugyan *"gkiildt", de azt nem az Igazgatóság
|0436/2/2015. iktatószámu végzésben kéľt szempontok szerint rendszetezve _ kimutatás -formájában.

A megkiildtitt dokumentumokbĺó| (az anyae mennyisége es áttekinthetetlensége miatt)
továbbľa sem volt megá||apítható, hogy az adott jogcímeken az Öntoľmĺnyzai
tény|egesen mekkora tisszeget haszná|t fel a támogatásokbĺóI.

Az Igazgatőság a BPM-ÁHV6O7-2/2O|6. iktatószámú jegpőkönyvben jelezte, hogy a
támogatás felhasználrĺsát olyan (Excel formátumri) ný|vntartással s-zükségés alátám asžiani,
melyből havi bontásban megállapítható, hogy az ado.tt jogcímen kiutal t támogatásból hanyfiĺre vonatkozóan, mel.ĺJ<ora tisszeg keriilt az oĺlkormányzat részéro| kiutalásra a
rászorultaknak, h.íny fő frzetett vissza, mekkora összeget. A támogatásban
részesülőlďvisszafizetők nýlvántartását havonta, hatfuozatuk feltÍintetésével kéĺe az
Igazgatőság.

{z o1koľm ányzat az lgazgatĺĎság BPM -lulleoĺ2l2016. iktatĺíszám Űl jegyzőkôn5rvéľe a
fenti jogcím esetében észrev éte|t tett.

Az onkorm źnyzat a korábbi 03 -1 47 /2O t5. iktatószámú levelében kifejtette:
,,Á Budapest Fővóros VIII. keľület Józsefiárosi onkllrmĺinyzat a 20]4' éves kalrcégvetési
beszámolóban a I I/A iirlap ] ]. sorának 4. oszlopában az egłes jÓvedelempótló támo{ańsok
kiegészítése jogcímen a ténylegesen felhasznált osszeget tévesen szerepeltette, ezért
40 044 608 Ft visszafizetěse keletkezett. A ténylegesen feĺhasmált osszeg 4oa oąs I43 Ft,
azonos a..központi költségvetésből támogatásként rendellrezésre bocsátoit a,,,,gg,I, ezért
ĺtillc s az o nko rntá ny z at n ak v í s s zafi zet é s i lú t e l e z e ĺ t s é ge.

Az onkormónyzat a jovedelempótló tómogatások 20]4. december havi igénylőIapjain
jogcímenként elsŻámolt a tényleges felhasználós alapján a leiglźnyelt támogatássat, Żi az
i gé ny I ő l ap o ko n ne m mut at o t t ki vi s s zafi z e t é s i kö t e l e z e t ts é ge t.

A Pénzügli Üg,losztály munlrntdrsai a, onkormányzatot ténýegesen megillető 20]4. évi
jövedelempótló támogatásbóI - 468 643 ]43 Ft-bót _ levonttźk 

" zolł. jinuór 03. napjón
kiutab javedelempótló tómogatási előIeget _ 40 0]4 596 Ft-ot és az óvodáżmtási támogaiás _
] 040000 Ft és az ebbőIfelhasználttámogatós _ I0]0000 Ft_kulanbazetét. Az így kapott
szóm szerepel _ 428598535 Ft _ a I]/A _központosított előirányzatok és egyib kant
felhasznĺźlĺźsú támogatósok elszámolása űĄap 23. soruruk .ĺ. ősilopóbaĺl.-Az Ósszeg
helyte.Ie.nĺłl szere.pel, merÍ ęzzel az előleggel már a janluźri igénylőlapnt rĺhnĺasakor cI kelleÍÍ
szómolni.

A hiba észlelésére a ktjvetkezőkmiatt kerĺilt sor:
o vóItoztak a 2014. évi beszámoló ĺÍrtapjai, nem keltett mór a 29-es ptźnzmaradvány

táblát kinlteni, amelyen ą.k;ltséquetési tómoga.ĺźsok elszámolasi asszigének 
"gle^íekellett az ide kapcsolódtj tübtúkkal,

o miután a decemberi jövedelempótló támogatások igénytőtapjain az onkormányzatnak
még járt támogatás, ezért lehetőségeként nem mertłh fel, hog visszafizetési
kötele zettsé ge lenne az onlarmányzatnak.',

,rlru
C-f;r
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Az lgazgatőság és az onkormányzat kijzőtt fennálló 40 044 608 Ft visszaÍizetési
ktitelezettséget jelentő kĺiltinbłizet abbő| adódik, hogy az onkoľmányzatot ténylegesen
megillető 468643143 Ft-os iisszegbő| Ievonásľa keľüIt az Onkormányzat részére2014.
januárban kiutalt előleg 40 0|4 596 Ft-os tisszege és az óxodáztatálsi támogatás fel nem
használt 30 000 Ft-os łisszege. F;zt a 4f8 598 535 Ft-ot szerepeltette az Ônkoľmányzat
téves en az elszámolás áb an.

Az onkormányzat az \gazgatóság BPM-AHV607-212O16. iktatószĺámri jegyzőkonyvére
megktildte az egyes jĺivedelempótló ellátások elszámolásának mega|apozottságrĺhoz
elkészített listák támogatásonkénti osszesítő adatl apj ait.

Az onkormányzat 03-t15t20ĺ6. és 03-3t2016. iktatószámrĺ |eveléhez mellékelt
adatszolgáltatása alapján - egyes jtivedelempótló támogatások jogcímen 20|4.ben az
alábbi kiÍizetései voltak:

Kincstártó| kiutalt
Íámogatás januári

elő|eggel
Ft

onkormán}zát
táľgyhavi kiuta|ásai és
visszafi zetései ôsszesen

F:t

Ad<ísságcsokkentesi uĺmogatiás 83 4lr 199 92 n7 306

Foglalkoztatást helyettesítő támogatas 234 ts't t93 292 636 486

I.akásfenntaĺtĺási uámogatĺás s28't4 828 58 750 I t0

Ovodáetatĺsi támosaüás r 040 000 r 0r0 000

Rendszeres szociális segély 97 r59923 107 955 465

összesen: 468 643 143 ssz 469 367

Az Igazgatőság a mellékelt dokumentumok a|apján elfoeadia az Onkormányzat
a datszo|gátltatás á t a támo gatás fel h a szn á lá s á ra.

AzIgazgatóság jelen határozatbarl, a 2.n.IIL1 Egyes jiivedelempótló ellátások kiegészítése
jogcímen 468 643143 Ft felhasználást átlapít meg, szemben Az onkormányzat
elszámolásában szeľep|ő 428 598 535 Ft-tal.

***

A Jizetendő kamatok megállapítds a

2 0 I 4. k ö lts é gv etés í év b e n ig é ny b ev ett t ómo g atás o kr a v o natko zlí an :

Az onkorm,ányz.at źl|ta| elszámoit _ az ĺłyt.,o,o. 104. $ (4) bękezdés a) pontja szęrint
meglatározott egyenleggel kapcsolatban az Aw.2g14. l05. $ (4) bekezdése szerinti késedelmi
kamatfuetési kötelezettség á1l fenn, melynek alapja: t8314 000 F.t' azaztizennvolcmilliró-
hár omszáztlzennég fo rin t.

\\
\)
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Az önkorményzat állapítja meg:
a kĺizponti kĺĺ|tségvetésbo| sztrmaző 20|4. évi támogatások esetében _ az Aw.2g1a.

19z s (3).bekezdésében foglaltak alapján - az ĺw.iolł. l05. $ (4) bekezdése és az
Aht.261a 53. $ (2) bekezdéseszerinti késedelmikamat, illetve *'A,,.,o,o. 106. $ (1)
bekezdése szerinti jogosulatlan igénybevételi kamat ĺisszegét,

melyet azIgazgatőság felülvizsgál. Az onkormányzat által megállapított kamat összegét az
Igazgatőság felülvizsgá|ja, és ha a megállapított ösśzeget vitatja, akanatfizetésre kötelezettet
hatér o zatb an sző|itj a fel a m egál l apított kamat mó dosítás rára.

Az lgazgatóság hatáskorét az Áht. sq-oo. $-ai, valamint a Magyar Államkincstárról szóIó
3|I/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

'"''d"t"9 
4. $-a, illetékességét a

Korm. rendelet 2. $-a alapozzameg.

Határozatom az IBt., az Áĺt. sq-oolB. $-ain, valamint ltt. $ Q3)-(25) bekezdéseifl, Ą,.

Ą1t.7ol1 53. $ (2)-(3) bekezdés ein, az iĺ,r.2ua.84. $ (1) és (t0) bekezđései n, 104. $ (l), (a) és(5) bekezdésein, l05-t07. $-ain, kozigazgatási hatósági.eljáŕás és szolgĺíltatás általanos
szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 7l. $ (1) Ěekezdésén , 72. s(1) bekezdésén,73. $ (1) bekezdésén, és a74. $ (l) bekezdésén aíapul. 

- . .

Ahatánozatom elleni jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98-t02. $-ai biztosítják.

Budapest, 2016. április 1l.

MeI lék| et: 7 . szźtmű melléklet
KészĹilil Zpéldányban
Kapjak: 1. sz. plđ.: Buđapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat

2. sz. p|d.:kattár

c-{
?---
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2014. évben ígénybev"ett td.mogatdsokľa vonatkozőan az lgazgatősdg megtźIlapíttźsai (dokumentum atap felťilvíugdlat alapjdn)

Jogcím
(20L4, évíKvtv. szerinti hivatkozás es megnevezés)

Sor-
Ś7

Kvtv.
éve melléklet

1 2014

2

2.m'|.,ĺ.c) . V

2014 2.m.111.2. - V

2014

4

megnevezés

2.m,1.1,.111,2,

Egyéb onkormányzati fe|adatok támogatása
- beszámitás után

201Ą 2.m.11.1, (1)'l

Hozzájáru|ás a pénzbeli szociá|ĺs
eIlätásokhoz beszámItäs után

201Ą

^Ä

Elszámolásban kdzőlt

2.n.tl.1,(2)1

|' 1., ||I.2. jogcimeken nyutott tám.
beszämItás

201Ą

7

2,n.L2(2\

tvoda 8 hÓ tvodapedagTgusok e|ismert
|étszáma

2014

mutatÓ/
létszám

I

2.m,11.1. (1)2

'ovoda 8 hÓ nev.munkát kÖzvet|ent'il seoítők
sź:áma Koznev.tv.2.m. szerint

2014

I

ovoda 4 hl gyermekek' neve|ése a napi 8
lrät e|éri vagy megha|a'Jja

2.n.1t.1.(2)2

2014

.ĺ0

osszeg
(FĐ

Ígazgatósäg źita|
megá1lapított

l

ti\

ovoda 4 hÓ Ovodapedagogusok e|ismert
'|étszäma

2.m.11.1 (3)2

2014

1. sz. melléklet a BPM-AHV607-812016, sz,hattÍozathoz

11

n

tvoda 4 hÓ nev,munkát kozvet|enĹiI seoitók
šzáma KÖznev.fu ,2.m, szerint

2.m.11.2, (9)1

201Ą

mutatÓ/
létszám

96 066 000

0

lvoda 4 hl lvodapedaglgusok elismert
|étszáma (pot|TIagos osszeg)

?.n.tt.z. (11) 1

136 203 612

Övodamúk. tám. 8 ho >=napi 8 lra, nem

sni-s gyermekek száma

ósszeg
(FĐ

133

231 265612

ovodamúk. tám. 8 hÓ >=napi 8 Óra, (47$)
SN|-s 2 fÓ gyerm száma

Eltérés (+/-)

355 730 667

0

98

mutatő/
létszám

1466

96 066 000

1 17 600 000

0
,ĺ35 

203 612

131

cisszeg
(FĐ

231 269612

175 190 667

98

JCC /JU OO/

0

l, 58 800 000

Támogatás felhasználása

90

Elszámolás
szerint

(FĐ

131

1467

1 455

108 000 000

U

4 506 e00

131

0

Igazgatőság
megállapí-
tása szerint

(FĐ

15

175 190 667

0

90

0

0

n

131

.8

0

:: :i';i:l.l!1ł4.żŔ.'ť]ľ!

54 000 000

0

1 455

Eltérés (+/-)
(FĐ

-9 600 000

231 269 612

1

0

4 s06 400

0

15

-8

0

231 269 612

):.\)T':ď|| $

-4 800 000

0

0

0

0

0

0



Jogcím
(2014. évi Kvtv. szerinti hiva.kozás és megnevezés)

Sor-
sz,

Kvtv
melléklet

12 2014

1a

2.n.1t,2.(12)1

2014

14

2.m.11,2, (8) I

2014

15

megnevezes

2.m.11.2. (9)2

ovodamÚk. tám. 8 hr >=napi 8 ora, (47$)
Sľ'l|.s 3 fo gprm szäna

2014

't6

2,m,11.2. (11)2

lvodamÜk. tám. 8 ho gyermekek neve|ése
a napi 8 Tráte|érĺ, me3ha|adja

2014

4a

Elszámolásban kdzÖlt

lvodamÜk. táĺn, 4 hT >=napi 8 Óna, nem
sn|.s gyerme<ek szärra

2.n.11.2.(12)2

2014

18

OvodamĹik, täm,4 hl >=napi 8 Tra, (47$)
SNl-s 2 fl gpr'ĺ szärna

2.n.11.2.(8)2

2014

í9

mutatÓ/
létszám

25

2.m.ll

ovodam k. tám. 4 hl >=napi 8 Tra, (47$)
SNl.s 3 fl gy:rm száma

2014

20

2.m.lll,3.ab (1)

ovodam k. tám.4 hT gyermekek neve|ése
a näpi 8lrät e|éri, megha|adja

2014

21

osszeg
(FĐ

zz

2014

IgazgatÓság álta1

megállapított

2,m.lll.3.ab (2)

Il. KazneveÉsi fe|adabk osszesen (00 09
01 02 00 00)

zó

2014

24

2,m.lll.3.b

2014

z

csa|ádsegités 70 001.1 í0 000 fo
Iakosságszäm esetén

2,m.lll.3.c (1)

2014

mutatÓ/
létszám

ZJ

I cI z

2,m.lll.3.d (1)

gyermekjÖ|éti szolgá|d z0 00'1-1,10 000 fÖ
|akossägszám esetén

2014

2.m.lll.3.f (1)

zo

1 408

54 954 667

2.m.lll,3.g (1)

gyermekjÓ|éti kozpont

U

2014

ősszeg
(FĐ

szo'ciá|is étkeztsÉs

,ę\
)\}\

z5

házi seg|tségnyti1tás

2.m.lll.3.h (5)

Eltérés (+Ĺ)

idoskon1ak nappa|ĺ intézményi e||átása

fogyaÍékos siemé|yek nappa|i intézményi
ellátása

mutatÓ/
Iétszám

I 472

1 435

0

szenvedé|ybetegek napcaIi intézményi
e||átása l I l

1 408

54 954 667

Zo /Öo Bo/

0

.í0.1657

osszeg
(FĐ

Ĺz

793 s69 068

10,1657

0

Támogatás felhasználása

Elszámolás
szerint

(FĐ

20077 258

,ĺ 435

12

0

1 069

40077 f58

54

n

Zo /Öo oo/

2 099 400

Igazgatĺsá'g
megállapĹ
tása szerint

(FĐ

270

1 0,1 657

59 179 840

779 169 068

1

0

7 830 C00

17

10,1657

29 430 C00

I

20077 258

46

I s00 c00

12

1 034

Eltérés (+Ĺ)
(FĐ

0

20077 258

14 260 C00

54

2 099 400

270

57 242?40

í,rłľ'ťĺBłł1ľ.iiŤ

-14 400 000

0

7 830 000

0

17

29 430 000

46

I 500 000

0

793 569 068

0

14 260 000

0

0

-1 937 600

0

0

n

7i9 169 068

0

0

0

n

-14 400 000

0
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Jogcím
(20|4. évi Kvtv. szeĺintĹ hivatkozás és megnevezés)

Sor-
sz.

Kvtv.
éve

lnelIéklet

27 2014

28

2,m,lll.3Ja ('1)

2014

29

2.m.lll,3ja (2)

2014

2ŕl

3'l

2014

megÍ}evezes

2.m.lll.3.ja (3)

bo|csÓde| e||átás. neĺn fogyatékos, nem
hátľányos helyzotĺi gYermek

2014

5Z

2,m.lll.3.Ja (4)

'bo|csÖdei ellátás . nem fogyatékos,
hätrányos heľyzetu gveľmek

2014

2.m.lll.3,i(1)

Elszámolásban kôzôlt

2.m,111,3.

Bcj|csÖdei e||átás - nem fogyatékos,
ha|mozottan hátränyos he|yzetti gy.

2014

34

bďcsÓdei e||átás - fogyatékos gyermek

2.m.1(3j

2014

Eyermekek álmeneli otthona

mutatÓ/
létszám

26

2014

2,m.lll,4.a

|: |.3' Egyes slociá|is, gyerĺrekjo|éti
ÍBĺadatok tám.(00 09 ]1 03 00 00

201Ą

2.m.lll.4.b

5I

|drskor ak gändozÓMá hem demens
szemé|yo1

2.n.11'.4.

2014

osszeg
(FĐ

Igazgatóság źĄta1

megállapított

Szám|1ott seg|tÓi munkatärs |étsz.kaocs,
t'értámogatás

2.m.lll,5.a)

2014

JCI

Intézmény.iipmeItetěsi támogatás

40

2014

2,m.lll,5,b)

mutatÓ/
1étszám

41

42

lll.4.jogclmek sszesen (00 09 01 03 OS OO)

.v |.'ł

173 923 200 | 348

10

2,m,lll,5,a) infol

201Ą

Gyermek étk' . Finanszĺrozás szemp.
eIismerl dcIgozlk bértámogatása

43

2,m,lll.5.a) info3

2014

5 188 050

2.m,lll.5.a) info4

2014

osszeg
(FĐ

Gyermekétkeztetés ijzemeItetési
tám0gatása

2.m.lll,5.o) info6

1

3 804 570

2.m.lll.5.a) info9

9

boIcsÖde

Eltérés (+Ĺ)

lvoda

741 150

s 720 850

mutatÓ/
létszám

á|ta|ános iskoĺa

171 946 800

r0

350 831 576

20

szakkcizépisk'rIa

Etkeáetetek száma osszesen

7

s 188 050

c

osszeg
(FĐ

1

n

13 030 200

3 804 570

ŕl

v

t'ĺ6 
962 o0o

-4

Támogatás felhasznáĺása

741 150

Elszámolás
szerint

(FĐ

oJ'Ól

5 720 850

29 992 200

0

346 917 576

-1 976 400

19

104 154 240

0

5

2n7

IgazgatÓság
megá1lapí.
tása szerint

(FĐ

1 165

106 334 924

U

0

1 686

0

1 3 030 200

0

n

1 6 962 000

3 191

0

63,82

29992200

0

0

Eltérés (+/-)
(FĐ

-3 914 000

1

0

0

104 154 240

0

n

0

307

0

1 165

106 334 924

n

n

'ĺ 686

0

350 831 576

3 191

0

n

í1

346 917 576

0

Ô

0

0

0

29 992200

0

0

0

0

-3 914 000

0

29 992200

0

0



Jogcím
(2014' évi Kvtv' szeľi ti hilratkozás es megnevezés)

Sor-
sz,

Kvtv.
éve

ĄĄ

mellđ<let

201Ą

45

2.m.lll.!,a)info1
0

2014

Jło

2.m.lll.5.a)info'l
z

2014 2.m.lll.5.a)info1

2014

48

megnevezés

Étkeaetettek väma ko|égisták nélkiiI

Z.m. ||l'g.a)inÍ01
Ą

2014

49

Fe|a Jate||átäŚi he|yek sráma

2'm.ĺ||.5

2014

Fg|aiate||áläsi he|yek szämátoI fĹiggo
tényezö (Fi

tn

Elszámolásban kőzőlt

3.m.06

2014

E||átrttak számátÓ| fĘ9ó osztÓszám (P)

51

3.m.09

l||.5' GyerrnokÖtkeztdés támogatása (00 09
]''ĺ 03 06 00)

2014

mutatÓ/
1étszám

52

z7

3.m,10

l.blyi szeíV3zési intézkedésekhez
kapcso|ldĆ tĺibbletkiadások tám'

zv t.+ 2,m.lll,1

Gyermekszegénység e||eni pr. keretében
nyár étker.etés biztosItása

2014

osszeg
(FĐ

IgazgatÓság által
megállapított

Cnkormányzeti fe|adate|látást szo|gä|T
lej!esztések

1.m.lX.

3 191

Egyes jovece empÓt|o támogatások
kĺegészĺtése

mutatÓ/
létszám

33

Szociä||s és gyermek'lédelmi ágazatl pÓtlék

ĺ1 055/2014(||. 1 1')K.h')

0

\\

osszeg
(Fr)

0

3 191

Eltérés (+Ĺ)

0

210 489 164

mutatÓ/
létszám

30

0

Ą7

5 265 000

,

oc

5 115440

c!sszeg
(FĐ

0

1 249710

0

Támogatás felhasználása

210 489 164

Elszámolás
szennt

(F0

428 598 535

0

U

0

0

5 265 000

41 226634

0

0

igazgatÓság
megállapĹ
tása szerint

(Ftj

0

0

5 115440

0

0

1 2Ą9710

0

468 643 143

0

0

0

Eltéľés (+/-)
(FĐ

0

41 226634

0

0

210 489 164

' .'Ę''ľ.ł'ľ{Í,''];.r:"ťlľ'

0

0

40 044 608

n

0

210 439 '164

n

0

0

0

40 044 608

0

0





NYILATKOZAT

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkoľmá nyzatnevében alulírott Dr. Kocsis Máté
(polgármester) és Danada-Riman Edina (seeyző)a követKező nýlatkozatot tesszük: Budapest
Főváros VIII. kertilet Józsefuiáĺosi onkormányzat a BPM-Á HU607-8/2016. számú
határozatban fogłaltakk atr egyetértés a köziga zgattlsihatosagi eljárás es szolgáItatás általános
szabályairőI szóló 2004. évi CXL. törvéIry 99. $ (2) bekezdése alapján ezúton lemond
fellebbezési jogáról. Tudomásul vessztik, hogy a fe|ĺebbezési jogról valĺi |ęmoncló nyilatkozat
nem vonható vissza.

Dr. Kocsis MźIté
polgárpester

Danada-Rimán Edina
JęgYzo

,(r'

deakne
Írógép
a 470/2016. (V.09.). sz. VPB határozat 2. sz. melléklete




