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Városgazdálkodási és PénzüryÍ Bĺzottság véIeményezí X
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véIeményezi tr

Hatźtr o zati i av as|at a bizotĺság szźmlźtr a:

A Városgazdálkodási és Pénziig.vi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
mestárwalását és a rendelet tervezet elfosadását.

Tĺsztelú Képvĺselő.testĺilet!

Az áIlanháztntĺĺsról szóló ,f0||. évi CXCV. töľvény 34.$-a a|apjaĺ a képviselő.testiilet
negyedévenként, a döntése szeľinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
besziímoló elkészítésének haüáľidejéig, decembeľ 31-ei hatźilryal a módosítja a költségvetési
rendeletét.
A2OI3. évi költségvetési beszĺĺmolóban kötelezően aMagyat Áĺamtĺncsüíĺ (továbbiakban:

MÁK) áIta| kimutatott tráĺnogatási e|oirányzat szerepelhet. A MAK a támogatlísi
elóitźnyzatoka vonatkozó adatokat 2014. februír 17-ét követően juttatta el
onkormányzatunlüoz. A20t3. évi költségvetésľől szóló önkormányzatiľendeletben szereplő
e|őtĺźnyzatok és a MÁK fltal kimutatott üĺmogatási e|őirźnyzatok egyezőségének biztosítása
érdekében a2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati ľendelet módosítása sztĺkséges.
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Az źilałri támogatások egyeńetése soriín megźilapítélsra keľiilt, hogy a MÁK által kimutatott
állami támogatások eLoirźnyzata e|tét a 2013, évi k<lltségvetéséľől sző|ő 9lf013. (II.fz.)
ĺĺnkoľmányzati rendeletben szeľeplő előiľanyzatoktőI, továbbá a 2014. februráľ 5. napjan
elfogadott 2013. évi költségvetési rendelet mellékleteiben egyes' az előterjesztésben szeľeplő
javaslatok nem helyesen kerültek felvezetésre, ezért az a|źhbi módosítasľa teszek javaslatot.

1./ A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásźn belül az
egyes jcivedelempótló támogatások kiegészitésejogcímen az źilraĺrli tamogatas ĺisszegének
javítasa indokolt.

a) adósságcsĺjkkentési támogatrĺs +13.386,2 e Ft.

A Képviselő-testiilet
- az onkotmányzat bevételi 11303 cím - kĺjtelező feladat _ helyi tinkormányzatok
általlános mfüöđéséhez és źryazati feladataihoz kapcsolódó állami tĺĺmogatasok és a kiadás.
lakosságnak juttatott - szociális ĺászorultsági alapon - tamogatás e|őirányzatát 13.386,2 ę

Ft-tal megemeli.

b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás + 25.136,| eFt,

A Képviselő-testiilet
- az onkotmtnyzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat _ helyi ĺĺnkoľmányzatok
általános mfütjdéséhez és źryazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatasok és a kiadás
lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági ďapon - trĺmogatás e|őírźnyzatát25.736,| e
Ft-tal megemeli.

c) ľendszeres szociális segély + 7.24I,3 eFt

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat bevételi 11303 cím - kötęlező feladat _ helyr ĺinkoľmĺányzatok
általános múködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami tĺĺmogatasok és a kiadás
lakosságnak juttatott - szociális raszorultsági alapon - támogatás e|őlĺányzatát 7 .241,3 Ft-
tal megemeli.

d) Időskoruak jaĺadéka címén kifizetett 20|2. decembeľ havi tlímogatás ĺisszege 2013,.

ban érkezet| az onkoľmanyzathoz, mely az á]talrános tartakék helyett a rendelet
mellékleteiben tévesen a 11303 cím kiadási e|oirźnvzatfua lett felvezetve.

A Képviselő-testiilet
- az onkoľmźnyzatkiadás 11303 cím - kötelezó feLadat- lakosságnak juttatott - szociális
ľĺászorultsági alapon - tamogatas eLőirźnyzatáľól 1.003,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
mfüödési cél és általanos ĺp.fiaIékaÍL belul az általĺános taľtalék - ktitelező feladat _
etőĺrźnyzatźtra.

2./ A Magyarország20t3. évi köąponti költségvetéséről szóló törvény 34. $ (7) bekezdése
alapján az önkoľmźnyzatrlak és a kĺĺltségvetési szeľveknek a 25 év alatti és az 55 év
feletti, továbbá aképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók,
valamint a gyesrőlvisszatérő és taľtós munkanélktĺliség után elhelyezkedő munkavállalók
foglalkoztatásźůtoz kapcsolódó szociális hoz.zájźrdźsi adő vá|tozźsáből eredő kiadási



megtakaľítźst a kozponti kĺjltségvetésbe be kell ťĺzeÍni. Az éves befizetések osszege
alapjĺín a munkáltatót terhelő jĺĺľulékok és szociális hozzź!álru|tlsi adó e|őlĺźnyzatárőI a
do lo gi e|őfu źny zatr a az źicsoporto sítások indokoltak.

A Képviselő-testĹilet
- a Józsefuaľosi Közteriilet-feltigyelet és Váľosiizęmęltetési SzolgáIat 80101 cím -
kötelező feladat _ kiadás munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáĺulási adó
e|oirźnyzatáÍő| f9,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések
előirźnyzatźra.
. a Józsefuaľosi Kcizteriilet-feltigyelet és Varosiizemeltetési Szolgálat 80102 cím - ĺjnként
vá|IaIt feladat _ kiadás munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzźĄźrulási adó
e|őirźnyzatań| 29,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések
elohźnyzatźna.
- a Józsefuaľosi Kĺjzteľület-feliigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgá|at 80103 cím -
k<itelező feladat _ kiadás munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzőtjźlrulási adó
előkányzatáĺőI 4.392,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési
b ef izeté sek elóir ény zatźĺr a.

- a Józsefuaľosi Köztertilet.felĘyelet és Vaľosiizęmeltetési Szolgálat 80104 cím - ĺĺnként
vállalt feladat _ kiadás munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźĺjźtrulási adó
e|őirźnyzatarć)I I45,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések
e|óirányzatźra.
. a lőzsefuáľosi K<izteľiilet-feliigyelet és Váľostizemeltetési Szolgálat 80106 cím -
kötelező feladat _ kiadás munkáltatót terhelő jrárulékok és szociális hozzájźlĺullísi adó
e|olĺźnyzatáróI72,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen beliil a költségvetési befizetések
e(őirtnyzatára,
. a Józsefuarosi KöztęrüIet-felügyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat 80108 cím - önként
vĺíllďt feladat _ kiadrĺs munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájaru|ási adó
előkźnyzatźrő| 72,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések
elóirányzatźra.
. a Józsefuĺáľosi Intézményműködtető Központ 7210| cím - kötelező feladat - kiadrís

munkáltatót terhelő jĺĺľulékok és szociĺflis hozzźtjźrulasi adő e|(5lrźnyzatárő| 1.t83,3 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen beltil a költségvetési befizetések előiriányzatáta.
- a Józsefuarosi Intézménymfüödtető Kĺizpont 72102 cím - kĺjtelező feladat - kiadas
munkáltatót terhelő jráľulékok és szociális hozzźtjátu|ási adő e|őlrányzatarő| 1.008,2 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen beltil a kiiltségvet ési beťizetések előiriányzatĺáľa.
. a Józsefuĺáľosi Intézménymfüiidtető Központ 72t03 cím - kötelezó fetadat . kiadas
munkáltatót tęrhelő jĺárulékok és szociális hozzajarulasí adő e|őrźnyzatarőI5.905,8 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi, ezen beliil a költségvetési befizetésekelőirźnyzatáĺa.
- a Naprafoľgó Napkiizi otthonos óvoda 72|00-07 cím - kötelező feladat - kiadĺís

munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźljarulźtsi adó előirányzatźnő| 798,7 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen beliil a kĺĺltségvetési befizetések előlrźnyzatźra,
. a Vrárunk Rád Napktizi otthonos óvoda 72IOO-08 cím - kötelező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzźtjaru|asi adő e|őlĺányzatáÍő| 638,0 e Ft-ot
átcsopoĺtosít a dologi, ezen belül a k<lItségvetési beťrzetésekelíóirźnyzatára.
- a TATIKA Napközi otthonos ovoda 7fI00.04 cím - kotelező feladat - kiadrás
munkáltatót teľhelő jaľulékok és szociális hozzájarulási adó e|őlrźnyzatátőL159,5 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen beltil a költségvetési befizetések előirĺĺnyzatáta.
- a Napsugar Napközi otthonos óvoda 72|0O-0g cím - kötelező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő jráľulékok és szociális hozzźtjarulasi adő e|őlĺányzatőtrő| 319,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen beltil a költségvetési befizetésekelolrányzatfua.



- a Szźzszoľszép Napközi otthonos óvoda 72IO0.IO cím - kötelęző feladat - kiadás
munkáltatót tęrhelő járulékok és szociális hozzájáĺu|ási adó e|ófuźnyzatárő| 757,9 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési bęfizetések előiľanyzatára.
- a Koszoru Napközi otthonos ovoda 7f|00-I3 cím - kötelező feladat - kiadás
munkáltatót tęľhelő járulékok és szociális hozzttjźtru|ási adó eLoitényzataľól 319,0 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi, ezen beltil a kciltségvetési befizetések előiľĺányzatfua.
- a Hétszínvinág Napközi otthonos óvoda 72100-|2 cím - kötelező feladat - kiadas
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulasi adó előiľanyzatírő| 476,8 c Ft.ot
átcsoportosít a dologi, ezen beltila költségvetési bęfizetések előiľányzatára.
- a Szívárvany Napkĺizi otthonos ovoda 7f|00-I1 cím - kĺjtelező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozztljěra|asi adó előirĺányzatźrő| 503,9 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirĺínyzatára.
- a Mesepďota Napközi otthonos óvođa 72IO0-I4 cím - kĺitelező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźýźru\ási adó előiľĺányzatáĺő| 26I,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen beltil a költségvetési befizetésekelőfuányzatźlra.
- a Gyerek-virág Napkĺizi otthonos óvoda 72I00-O5 cím - kĺitelező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájaĺulási adó e|őfuźnyzatźLrő| |.520,6 ę Ft-ot
átcsoportosít a dologi, ezęn beltil a költségvetési befĺzetések előiľĺínyzatára.
- aKatica ovoda - Bölcsőde 72100-16 cím - kĺitelező fe|ađat - kiadás munkáltatót terhelő
jaľulékok és szociális hozzájarulási adó e|őfuányzatáról 1 ,t53,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a
dologi, ezen beliil a költségvetési befizetések előiranyzatára.
- a Kincskeľeső Napkĺjzi otthonos ovoda 72100-06 cím - kötelező felađat - kiadrís
munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájárv|asi adó előiranyzatźttőI638,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen belüla költségvetési befizętésekelőlrźnyzatźra.
. a Pitypang Napkĺizi otthonos ovoda 72100Ą5 cím - kĺitelező feladat - kiadás
munkáltatót tęrhelő jáľulékok és szociálís hozzájarulźsí adó előiľłínyzatźtrőI159,5 ę Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen beliil a köItségvetési befizetések előiĺrányzatźra.
- Jőzsefvźrosi Parkolrás-tizemeltetési Szolgálat 30101 círn-..kÓtę|ező felaďat - . kiadrĺs

munkĺáItatót teľhelő járulékok és szociális hozzźtjaniási adó előkźnyzatárő| 1.944,8 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen beliil a költségvetési befizetések előirĺĺnyzatéra.
- Józsefuárosi Paľkolas.iizemeltetési SzolgáIat 30104 cím - ĺĺnként vĺíllalt feladat - -

kiadas munkáltatót teľhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|asi adó előinĺnyzatźrő| 105,B e
Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezęn beliil a költségvetési befizetések előirányzatźra.
- Jőzsefvźtrosi Paľkolłĺs-Ĺizemeltetési Szolgálat 30105 cím - kötetező feladat - - kiadás

munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźtjźtu|ási ađó előiľĺányzatárőI943,l e F.t-ot
átcsoportosít a dologi, ezen belül a k,öltségvetési befzeteseke\oirźnyzatfua.

3.ĺ A Polgáľmestęr őÍĺuhźuott hatásktlrben Sántha Pétemé és Egľy Attila - saját keľete
céltaľtalék e|őlĺányzatLínak teľhére 80-80 e Ft összegben átcsopoľtosítást fogadott el a
Heim Pál Gyermekkóľház 6 db kórterme mesefigurákkal történő kifestésének tamogatása
címén. A rendelet mellékleteiben mfütĺdési célú átadott pérueszköz e|oirányzatań| a
160,0 e Ft átcsoportosítiísa indokolt a miĺköđési célri tlímogatas áIlraľlháńaÍIíson beltilĺe
e|őlrányzatźra.

- Az onkotmźnyzat kiadĺĺs 11105 címen belül - önként vá|Ia|t feladat _ műktidési célťl
átadott pénzeszkoz előirányzataÍól 160,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadrís működési célú
tiámogatásáIlamháaaĺtiísonbeliilľeelőirźnyzatfu a.

4.ĺ Je|zorenđszeres hazi segítségnyujtás támogatása címén 20|3. decemberében 802,0 e Ft-ot
kapott az onkotmźnyzat. A rendelet mellékletében a mfüödési célú tamogatás

4



áIlamháńartáson belülre elóirźnyzata helyett a helyi ĺĺnkoľmanyzatok általanos
műkodéséhez és źĺgazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirrĺnyzatźna Lett
fęlvezetve.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat bevételi 11108-02 cím - önként vállalt feladat - helý önkormanyzatok
általános mĺikĺjdéséhęz és ágazaÍi fęladataihoz kapęsolódó állami tiámogatások
előirźnyzatáról 802,0 e Ft-ot átcsoportosít a miĺkĺjdési célú tĺĺmogatás á||anháztar.táson
be liilľę e|oír źny zatár a

5. l Az onkormanyzat az Idősbaľát onkotmźnyzat páLyazatán indult. A támogatás teljes
összege 500,0 e Ft, ebből 250,0 e Ft decembeľ hónapban átuta|ásra kęľült. A rendelet
mellékletében a működési célú támogatás á||amhánartason belülľe e|őkźnyzatz helyett a
helyi <lnkormanyzatok általrĺnos mfüödéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolóđó állami
tamogatrásoke|őĺrźnyzatáĺalettfelvezetve.

. AKépviselő-testĹilet
- aZ onkoľmanyzat bevételi 11108-02 cím önként vállalt feladat - helyi
önkormányzatok általános mfüödéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó éiJranlj'

támogatások előirányzatźrő| 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a miĺködési célú támogatás
á|IarrháztaÍtáson belülľe elóir źnv zattr a.

6.l A f0|2. év végl taľuásdíj és otthonteľemtési tamogatas címén 2013. évben az
onkoľmányzaurak 8.106,0 e Ft térült meg. A ľendelet mellékletében a mfütjdési célú
támogatas áI|aÍnháztartáson belülre elóirányzata helyett a helyi onkormźnyzatok általános
mfütidéséhez és źlgazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előiĺrányzatźna |ętt
felvezetve.

A Képviselő-testĺ.ilet
- az Önkoľmányzat bevételi 11108-02 cím - źilatligazgatĺási feladatok - helyi
önkoľmányzatok általános mfüĺjdéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami
tlímogatłísok előiĺanyzatfuő| 8.106,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a mfü<ldési célú támogatás
á|Iamház/artáson belülľe - á||amigazgatasi feladat _ előĺrźnyzatára.

7.ĺ Azönkormányzatok 2013. évi adóssagkonszolidációja soľlín a 100 millió Ft atatti hitelek
áÍvźilatź.sa állami támogaüíssal történt. A CIB Bank Zrt GAQ-031168 szźntl
hlteLszerzódéséből áwállalit hitelĺe 94.669,1 e Ft és annak kamataira 434,9 e Ft
költségvetési támogatrást kapott az onkormányzat. A költségvetési rendeletben a kamat a
hitel összegétől elktilĺintilten lett módosítvą felhalmozási céIítrĺrnogatás ái|amhaztartason
beliilre e|őlĺźnyzatra is. A MÁK egy tisszegben kęzeli központi állami tĺĺmogatrísként,
ezért a módosítĺís sziikséges.

A Képviselő-testtilet
- az onkoľmźnyzat |1701cím - kĺitelezó feladat_ bevételei felhalmozrási célú tamogatĺís
á||anháztaÍtason beliilrő| e|olrényzatáÍő| 94.669,1 e Ft-ot és a mfüödési célú tĺímogatas
á||amháztaÍtason belti|ĺő| eLőlrarryzatarő| 434,9 e Ft-ot átcsoportosít a t|70I cím _
kotelező feladat - felhďmozĺĺsi, felújítasi bevételen beIül a helyi önkormányzatok
általanos miĺködéséhez és áryazati feladataihoz kapcsolóđó állami támogatĺĺs - központi
źtLIaĺľrti támo gatas _ e|őh źny zatźlr a.



8./ Gyermekvédelmi kiegészítő állami támogatás cisszege 77,370.- Ft, mellyel az
onkormanyzat költségvetésének módosítasa sztĺkséges. A gyermekvédelmi teľmészetbeni
juttatás nęm állami támogatásnak minősül, hanem mfü<idési célú tamogatás
áIIanháztaÍtáson beliil, ezért a 35.489,0 e Ft átcsoportosítása indokolt

A Képviselő-testtilet
- az Önkormźnyzat bevételi 11304 cím - kĺĺtelező feladat - helyi önkoľmĺĺnyzatok
általános mĹlködéséhez é's ägazati t.eladataihoz kapcsolódó állami trímogatások és a kiadás
lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatas e|őírényzatéLt77,4 e Ft-tal
megemeli gyermekvédelmi tĺĺmogatás címén.
- az onkormérryzatbevételi 1l304 cím - ktitelező feladat helyi tinkoľmźnyzatokáltalános
működéséhęz és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami tamogatások előiranyzatźrő|
35.489,0 e Ft-ot átcsoportosít a műkĺjdési célú támogatás áIlrafiháńaÍtLáson beltilre
e|oirźnyzatźlra

9./ A pénzmaradvány elvonásoknáL a 7.227,0 e Ft-os elvonĺís az önkormźnyzat mfüĺidési
pénzmarudványźfu éte|érekerültaf ę|ha|mozźsipénzmarudvanyátvételhelyett.

A Képviselő-testiilet
- az onkoĺmźnyzat bevételi 11108-04 cím e|óző évi mfüĺjdési céIú pénzmarudvány
átvétel elofuźnyzatańl' 7.22],0 e Ft-ot átcsopoľtosít az e|őző évi felha|mozźtsi célú
p énzmaradv źny źúv étel előir źny zatźn a.

10.l Az ,,Itthon vagy Magyarcrszág szeretleľ' pźiyáz-aton elnyeľt pénzeszkoz állami
támogatásnak minősül, ezért az 1.500,0 e Ft előiľányzat átcsoportosítasa szfüséges.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormányzat bevételi 11108-02 cím - ĺjnként vállalt feladat - mfüĺĺdési célri
támogatas áI|aÍnház1aÍtáson belülľe eloitźnyzataľól 1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a helý
ĺĺnkoľmĺányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó al|arĺli
támo gatĺís ok e|őfu ény zatźna.

Fentiek alapjan az áI|aĺĺháztntźlsľól szóló 20||. évi CXCV. törvény 23. $ (1) bekezdésében
foglaltak alapjan az a|ábbi ľenđelet.tervezetet terjesztem elfogadasra a Képviselő-testiilet ęlé.

Budapest, 2014. februar I 8.

ĺlt|hą
dľ. Kocsĺs Máté\
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbÍzásából: -/.,ľarąŁ
dr. Mészár Erika ,/aljegyző /tĺilu 

rrgn z,,,



,..ď
'*.;ä,ś

j

1.,n .,,ĺ,.i :tÝi
':::: | . ::',:::|::'ť

#-#- "4ľgď#&ď
'P{c,ľ ľa3 ĺ; ľ': ť z,s g {.ĺ ě ił
sĺ( ĺl ľŕĺ'ŕ. ťĺp ď ď F?l đ e # #^ę s,ń g #. ä"ľ.t ľs ĺľsĺźg

xÖn yvv ľzscÁ ĺ'oI vBl,avĺÉ xv

BUI}APEST FÜvÁnos vtll. KERÜLET,|Đz.snFvÁRoSI
onxoľtĺvlÁľ YZ^T

2013. évi kiittsógvetéséľőI szóló
gt2,t|3. (tI. 22.) łinkoľmányzatĺ ľendęleténe k módosĺtásáľóI

Buĺĺapcst ľilváľĺrs Vtll. kerĺilet .ĺózsefvárosi onkornrtin,vzat a 20l3. évi

kÖltségvc1Ćséľiĺl szólĺi 9l2íJl3. (11'22^) szam'ü onkĺrrnrán1,'zati rcrrc{eleĺćĺiek

lnidosĺtásához kapcsolódó ĺlokurnentációját vé|em.ônyczés cé|jából nlegkii|dte Źl

ť.C. AuĺJiĺ Ktinyvvizsgáltr Kĺ1., annak teľlnćszetes tagia. dľ. Szebĺ:lliĺli |stván kanraľai

ĺag kĺĺn'r'r.vizsgá | Ó ľúszére.

A ktiltségvctési ľendelet móĺ|osĺtásáľa vĺlnatkozóan kiitelező érvényii jogszĺrlrá|yi

eliĺíľások vĺrIl atkoznak, me|yek:
* az Allarnháztaľtásrĺil szólir 20l1. ęvi CXCV. torvćny 34-35. $-aiban.

valamint
,ř a7' Allarrháztartítsr.Ó| szilĺi tĺjľ',liny végľelrajtásáľól szólĺi

368120ł 1' (XIĺ. 31.) Kornr. ľendelet 4f-44. $-aibalr találhat<ik.

A ttiľvényességi, szabĺilyszcľÍisógi szempontok alapján elvégzett vizsgrĺ|at foľmai
ós taľÍalmi elĺĺÍrásĺlk betaľtására iľányult, melyek a|apjírn a kiĺvetkezők
áIlapíthaĺ'ók meg:

v Áz Állarłl'ińztartásrril szóló 20II. évi CXCV. tÖľvćn 34. $ (5) bekezc|ése

ĺ(ľĺcInrében a kćpr'iselĹĺ-tcsttilęl legkćsőbb az ćves kłiltségvetési llcszárrroló
elkészĺtósćnek hatáľidejéig- december 31-ei hatti||yal rllÓdĺ.lsÍda ä

kö lĺségvetési ľencĺeletćt.

l\z- Allanrháztaľtás szeľvezetci beszánrolási ss kijlrvvvezetĆsi
kÖtelczcttsćgének sajátĺrsságaiľó| szÓlÓ 2491200a. (XlI. 24.)' Koľm. rcndelct

l i}. ę (1 ) bekęzdésc szeľint az éves elenri koltsćgvetćsi besztitnłl|tit

lcgkćsőbb a kÓr,stkező költsćgvetési év febľuár 28.áig ke|| rnegkĹilc{cni nz

i lIetćkcs szerr,eklrek.

' 2(} |4..ia'nuĺil. l.jćĺril haĺál.vta|an!



A kłiltsógvetés móĺlosítílsára a Magyaľ A||amkincstáľ á|tal kłĺzłi|t,
kiizponti támogaĺ,ási elĺĺiľányzatokľa vonatkĺlzó adatkiizlés ĺlkán keľiiIt
sor. ,\l. elotcľicsztćs 2014. Íbbľuár |8-ai lĺelĺezésri. ź|7, tt,ĺ.t tĺiľgy,,alÓ

kć1lr,iseliĺ-ĹestĹi|eti iiles iĺĺőpontja 2Ü |4. Irlĺírcius 05'

Az Önkormányzat 2013. ćvi kölĺse.er,eĺćseľiĺl szľjlĺi 912Ü1}- (lI.22.)
#ĺlliornrĺiny,zati rendeletéltek lrrtidosÍtäsáľa hatoĺlik aIkalunrlllaI kerül sĺlr-.

nlelvlren a hevćtelek ćs kiadĺĺsok fiĺosszege ijsszcssćgélreĺr 45 84l E Ft-tal
kcrtil nlcgenrelésľeo be|ső átcsĺlpoľtosÍtások meIlett.

r\z előiľáll-\,).łlt Inódosítások hatásáľa a bevé'teIęk ćs kiaclásĺlk ĺtltisszegc, -a
Keriileŕen be|iilĺ clup|ázótIás Íigyelembe vétele *ĺ'án- 2| 6fs 358 E Fĺ-ľĺl
módosrrl'

Az el[(}iľányzŹłtok lriÓdosítását:ol ľészlete.Sen aZ eliiteľiesztds |-lÜ' pĺlntokľia
ĺbglaltan n"v*ťlit tájékoztatást. amelybiil liitlrato, liogy az állanri trĺmogatások
cIiiirĺinyzatosításán túl, belso átcso;roľtĺ:lsításokaĺ tartalnlaz'ielcn nlÓdosítas.

ĺ\ bevctc|ck tokirltetében a lnűköc|ési bevetęlek 38 l79 [l] lłt łjsszegĹĺ. a
ltlhallnozási bevé'telęk 1 66? B łlĺ ĺisszegű nĹlvekeĺléseľe tesz javaslatot az-

[:|őĺeľicszliit mely,. utóblri e|ćiirányzatok közötĺi be|sći iltcstlportosítłĺsolĺhĺ-:z
kijtlieĹiĺ.

ĺĄ ľríikĹlĺlĺĺsĺ lrer,étęlek ľlÓdosulását legnagyĺlbb ľisz.betr a 45 ]64 |:, |:;t

iisszcgtĺ állanli táĺĺrrgatás eIőiľányzatosíiása Ok<lz'z,Ít. mc|1' rrrclIctt belsii
titcsĺ:poflos ítŕisok va l Ósulnak meg.

A kiaclásĺlkĺln belül a ntLĺkiĺdési kiaeĺzisok 45 84I ti
ĺr Ö vekedlrck" a ĺblh al nrtlzási k i aĺlás ok r,á ltozaÍ | ĺltrsá ĺl^a lrr el I etĺ .

összeggeI

A kłinyvvizsgá|ó u je|en|egi kiiltségvetósi ľenĺIeletnródosítási teľveueĺet
nlegvizsgáIta ós összessógélren nlcg:1|lapítja' hogy ąz a jogszabályi előírĺisoknak
lrlcgf-e|eI, ŕg1.' ľcndeleta|kotásľĺr alka|nrasnak ítéli.

[}uĺĺapcst" ?Ü14, flebr.uár 24.

ĺĺľ. Szcbel
kanlarai ĺag k

stván



Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváľosi onkoľmányzat Képviselő_testületének

.....ĺ2014. (. . .) önkoľm ányzati ľendelete

af0t3. évi křiltségvetésľől szó'Iő9120|3. (II.LL.) łinkoľmányzati ľendelet módosítísáról

Budapest Fővráľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkoľmĺányzat Képviselő-testiilete az á,||amhźńartźsrő|
sz6|ő 2011. évi CXCV. törvény 23. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján, az A|aptöwény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. s A 2013. évi kĺiltségvetésről szóló 9/ 2013. (II.fz.\ önkormányzati rende|et (a továbbiakban:
Rendelet) 3.$ (1) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

''3.$ 
(1) A képviselő-testtilet az önkormĺányzatf0I3. évi költségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási e|őirányzatźń - intézményfinanszírozás és hitel nélktil - f|.579 '5|7 ,4e Ft-ľól fI.6f5.358,4 e Ft-rą azaz Huszonegymilliárd - Hatszźnhuszonötmillió
Hźromsz,źuijtvennyolcezer _ Négyszłíz - forintra módosítja,

b) miĺködési bevételi e|őirźlnyzatát 16.471.6I3,f e Ft-ľól 76.509.792,3 e Ft-ra, azazTizenhatmilliáľd -otszazkilencmillió Hďszźnki|encvenkettőezer - Hźromszźz forintra módosítja, szabad
pénzmarudvány 7.f96.f3|,0 e Ft, azaz Egymilliárd - Kettószźlzkilencvenhatmillió
Kettő százharmincegyezer for i nt,

c) működési kiadások e|őirźnyzatźú 16.608.064,8 e Ft-ról l6.653.905,8 e Ft-ra, azazTizenhatmilliráľd _
HatszÁzłĺtvenhrárommillió _ Kilencszáz<jtezer - Nyolcszaz forintra módosítja,

d) miĺködési többletét L.I59.779,4 e Ft-ľól |.15f.I|7,5 e Ft-ra, azaz Egymilliárd
Szazötvenkettőmillió _ Szjztizenhétezer - otszäz forintľa módosítja,

e) felhalmozasi fe|t|ítási bevételek e|ólrányzatát 4.f01.847,f e Ft-ról 4.209.503,1 e Ft-ta, azaz'
Négymilliárd - Kettősz,źzkiĺencmillió Otszázháromeznr - Száz forintra módosítja, szabad
pénzmaradvtny 705.99|,0 e Ft, azazHétszźnötmillió - Kilencszázkilencveneryezer forint,

f) felhalmozási kiadások e|őirányzata 5.095.679,0 e Ft, azaz Ötmitliáľd _ Kilencvenötmillió _
Hatsz'ázhetvenki lencezer foľint,

g) felhalmozási fĺranszíľozísi hiáĺya 97I.93f,6 e Ft, azaz Kilencszázhetvenegymillió
KitencszÁzhaľminckettőe7.eÍ_HaÍszázforint,

h) felhalmoási kiadĺási hiányát 187.846,8 e Ft-ľól 180'184,9 e Ft-rą azaz SzÍnnyolcvanmillió -
Szźznyo|cvannégyezer-Ki|encszźaforintramódosítją

Đ hitel tö'rlesztés összege 97I.932,6 e Ft, azaz Kilencszávhetvenegymillió
Kilencszázharminckettő ezer _ }latszź.z foľint,

j) intézĺnényfinanszkozts összege 6.639.902,0 eF| az'az Hatmilliĺírd _Hatszázharminckilencmillió _
Kilencszázftettőezsr forlnt, ebből a kerületen beltili pénzmaľadvrány elszímolása miatti duplĺázódĺás
összege 1.096.159,0 e Ft.

2.$ 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e ľendelet 1. mel|éklete lép.

2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. I



4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e ľendelet 10. mellékĺete lép.

l 1. A Rendelet 1 l. melléklete helyébe e rendelet 1 1. melléklete lép.

12. A Rende|et If . melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e ľendelet 13. mellékletd lép.

ĺ4. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3.$ Ez a rendelet ŻĺI4.mźtrcius 6. napján lép hatályba, rendelkezéSeit a 2013. évi költségvetési
beszámolóban alkalmazni kell.

Budapest, 2014. március

Rimrán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgĺármester
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő_testületének

. ....l20| 4. (. . . ) onkormányzati ľendelete

a2013. évi koltségvetésről sző|ő9lf013.(II.Żf .) <inkormányzati ľendelet módosításáról

Általános indolĺ|ás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testii1etének f0I3. évi
költségvetésro| sző|ő önkoľmányzati rendeletének módosítása az ä||amháztartásról szóló 20II. évi
CxcV. torvény 34. $-ában kapott felhaÍa|mazás alapján a képviselő-testĺileti, átruhźzott hatáskĺjrben
hozott döntések, a20If. évi pénzmaradvány és annak felhasználása, valamint azźů|ami támogatások,
gazdasági események miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1.$ A végrehajtott módosítĺás k<jvetkeztében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok
b e l ső tartalm tĺt határ ozza me s.'

f .5 Az e|őirányzatok módosítása miatt a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítása szükséges.

3.$ Hatályba léptető rendelkezések.



Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Józsefvárosi
onkoľmányzat Képviseló-testiiletének

a 20t3. évi köItségvetésről sző|ő 9 ĺ2013. FI.ff .)

iĺnkormánvzati ľendelete

,,3. $ A képviselő-testĺilet az önkormányzat 20l3.
évi költségvetésének

a) köItségvetés bevételi és kiadási e|óirányzatźú -
intézményfinanszirozás és hitel nélkiil
2I.618.744,8 e Ft-ró| 2|.579.577,4 eFt-ra, azaz
Huszonegymiltiáľd - ltszázhewenkilencmillió _
Ötszźtnizenhétezer.Négyszázforintramódosítja,

b) működési bevételi e|őirttnyzatát |6.618.|7 5,7
e Ft-ľól |6.47|.673,f e Ft-ra, azaz
Tizenhatmilliárd _ Négyszrázhetvenegymillió _
Hatszánizenhaľomezer - Kettőszálz forintra
módosítj a, szabad péĺzmar adv źtny | .29 6 .23 l, 0 e
Ft'azaz Egymilliĺárd
KettőszÍnkilencvenhatľnillió
Kettő százharmincegyezeľ forint,

c) miíködési kiadrások e|őir źny zatźt | 6 .7 83,3 If ,8
e Ft-ľól 16.608.064,8 e Ft:rä, azAz
Tizenhatmilliárd Hatszáznyolcmillió
Hatvanné gyezer - Nyo lc sz'áz forint a módo s ítj a,

d) működési többletét l.l3 t.093,9 Ft-ľól
L.159.779,4 e Ft-rą azaz Egymilliárd
SzázöNenkilencmillió-Hétszźvhetvenkilencezęr
- Négyszáz foľintra módosítją

e) felhalmozási felúj íüás i bevételek e|oir źny zatát
4.094.392,I e Ft-ľól 4.20I.841',2 e Ft-rao azaz
Négymilliĺárd - Kettőszźzegymi||iő
NyolcszíznegJrvenegyezer - Kettószáa forintľa
módosítja, szabad pénmlaĺadvátny 705.99I,0 e
Ft, az,az Hétszízötmillió
KitencszÁzki lencvenegyezer foľint,

Đ felhalmozási kiadások előirźnyzatźú
5.059.754,0 e Ft-róI 5.095.679,0 e Ft.ra, azaz
otmilliárd Kilencvenötmillió
Hatszźvhetvenkilencezerforintramódosítja,

Budapest Főváros VIII. keľiĺlet Józsefváľosi
Önko ľmányzat Képvĺseló-testületének

.....ĺf014. (...) tinkoľm ányzati rendelete

af013. évi kiiltségvetesľől szőI'ő 912013. (II,22.)
tinkoľmányzatĺ ľendelet módosítĺísáľól

1.$ A Rendelet 3. $ (1) bekezdése helýbe a
következő rendelkezés lép:

',3. $ A képviselő-testület az önkormányzat20Í3.
évi költségvetésének

a) koltségvetés bevételi és kiadási e|őirźnyzatźtt -
intézményfinanszírozts és hitel nélkĺil
f|.579.517,4 e Ft-ľól 21.625.358,4 e Ft-ra, azaz
Huszonegymilliárd - Hatszźnhuszon<jtmillió -
Háromszázötvennyolcezer - Négyszáz - foľintra
módosítja,

b) miĺködési bevételi e|őiľźnyzatźtt |6.47I.613,f e
Ft-ról 1 6. 509 .7 92,3 e Ft-ra, azaz Tizenhatmilliard
_otszź'zki|encmil|ió_HétszźÍkilencvenkettőezeľ
- Háromszźn forintra módosítja, szabad
pénzĺnaradvźny |.296.231,0 e Ft, azaz
Egymilliĺárd - Kettőszázkilencvenhatmillió
KettősrÁzharmincegyezerforint

c) műkĺĺdési kiadások e|őirányzatźtt 1 6.608.064,8
e Ft-ról 16.653.905,8 e Ft-ra, azaz
Tizenhatmilliárd - Hatszźzotvenhárommillió _
Kilencszázötezet - Nyolcszráz forintra módosítją

d) mfüödési többletét 1.759.779,4 e Ft-ról
I.|5f.||7,5 e Ft-rą azaz Egymilliárd
Százötvenkettőmillió - Szźtnizenhétęzer - ltszĺ,z
forinha módosítją

e) felhalmozasi felrijítĺási bevételek e|őirányratát
4.20|.841'f e Ft-ľól 4.f09.503,1 e Ftłą azaz
Négymilliárd - Kettőszázkilencmillió
Otszázháromezer - Száz forintra módosítją
szabad pénzmaradvány 705.99L,0 e Ft, azaz
Hétszázötmillió Kilencszáz,kilencveneryezer
forint,

f) felhalmozási kiadások e|őirźnyzata 5 .09 5 .67 9,0
e Ft, azaz otmĺlĺera _ Kilencvenĺ'tmi|Iió _
Hatszízľretvenki lencezer forint.

g) felhalmozasi finanszíľozźsi hiánya 97Í.93f,6 ę
felhalmozási finanszírozÍlsi hiányát 87|.723 e I Ft, azaz Kilencszá



Ft-ról 97I.93f,6 e Ft-ra, azzz
Kilencszazhetvenerymillió-
Kilencszázharminckettőezer - Hatszźn - forintra
módosítja,

h) felhalmozási kiadási hiłĺnyát f59,37I,0 e Ft-ról
7 87 .846,8 e Ft-ra, azaz Szźnnyolcvaĺhétniĺlió _
Nyoloszáanegyvenhatezer _ Nyolcszaz foľintra
módosítja,

Đ hitel törlesĺés összegét 81|.7f3 e Ft-ról
97L.93f,6eFt-ra, azaz
KiIencszazhetvenegymilliô-
Kilencszazharminckettőezer - Hatszáz forintra
módosítja,

j ) intézményťlnanszírozás összegét 6.6 | | .59 8,6 e
Ft-rő| 6.639.902,0 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd -
Hatszźvharminckilencmil l ió
Kilencszázkettóęzer forintľa módosítja; ebből a
keri.ileten beltili pénzmaradvźny elszámolása
miatti duplazódó összegét I.084.126,0 e Ft _ról
1 .096. 159,0 e Ft-ra módosítja.''

Kil enc saázhaľminckettő ezer - Hatszjn - forint'

h) felhalmozási kiadási hiányát 187.84ó'8 e Ft-ról
180.l84,9 e Ft-ra módosul, azaz
Száznyolcvanmillió _ Száznyolcvannégyezer _
Kitencszáz forintra módos ítj a,

i) hitel törlesztés összege 97I.93f,6eFt, aZAZ
Ki|encszźvhetvenegymillió-
Kilencsz,ázharminckettő ezer - Hatszźz forint.

j) intézményťĺnansziroztls <ĺsszege 6.639.90f,0 e
Ft,azazHatmilliráľd_Hatszźzharminckilencmillió
- Kilencszázketi5ezer forint, ebből a kerületen
belĺili pénnnaradvány elsámolása miatti
duplrázódó összege 1.096.159,0 e Ft:



Józsefváľosi tnko Ímányzat
2013. évi címrendje

rcndclct
l. sf.mcllćk|c(

Cím
és alcím

Megnevezés
Szewezeti egységhez

tartozás megháÍározása
Kötelezó feladatok

meghatározása
oĺként vá||a|t fe|adatok

meghatározása
ÁlIamigazgatási feladaŕol

meghatározása

,., ::ł::#:#: {::i1#:,"^, .

:, :rl:.:: ..,. ..":l-.1: . .r:l .':,lill.!::l,llli
'!a a:. 'iiir,,li

I l10t Tisłségvisel<ĺk és bizottságok Polgámesteri Kabinet

isaségviselók i||etménye,
(ö|tségtéÍitése, bizottsági
agok tisae|etdíją
iöltséBtérítésc

reprezentáció' cďeterią
költségtéritések,
tisaségvise|ők' bizottságok
saját keretei, pÍomóciós
aiándékok

III02 Nemzetközi Kaocso|atol PoIsámesteri Kabinet nemzetközi kapcsoIatok

11103 PR tevékenységek
PoIgámesteri Kabinet
Kommunikációs lroda

Újság szeÍkesáése,
kiadásąpr tevékenységet
média figyelés, honlap

llt04 KitĹintetéset közmeghallgatás Polgámesĺeri Kabinet

Helyi rendelet alapja
kitüntetésekhez juta|om

(köaisztviseIói' pedagógus

szociá|is munką
Semmelweis napi,

kozrendvéde|mi kittintetés)

munkáltatói kdIcsön

llĺ05 Tagsági dĺak és támogatások
Humánszolgáltatási

Ügyosaály, Humáĺkapcsolati
Iĺoda

Közép-fragyuoÍszźgi
Regionális Fejlesaési
Tmács agsági diją

)ivil ýeruezetek'
ilapíwányot egyházĄ
:glhlázi közösségek,
nagánsremélyek nem

lzociá|is rávorultsági
ámogatásąkivévą ha
jnkományzti
,eIadatel|átreért kapnak
ámogatást' Budapesti
)nkományatok
]zövetsége tagsági dÜ,

iTC' Rendőrség
ámoAatása

I',l106 uÍes

ĺ l07 TáÍta|ékok

1 I 107-01 Működési cé| és äta|ános taĺalék
Pénzüryi UgyosĺáIy,

Költségvtési és Pénzügyi
Felücve|eti Iroda

11107-02 Felhaĺmozási céltaÍtalék
Pénzügyi Ugyosaály,

Költség!.tési és Pénzügyi
Felüfle|etiIÍoda

11108
Egaéb feladatok ( helyi adók,

támogatásoŁ pénaďadvány, stb.)

I I 108-01 Helyi és központi adók
PéEügyi Ugyosztály,

Adóügyi Íŕodą Költségvetési
Ác páń-iiń; Íŕ^áä

gépjáműadó' iparűzési
adó, te|ekadó,
;/ôđáńf^ŕđ'lń; '/Á

I I 108-02 Támogatások
Pénzügyi UB/osááIy,

Költségvtési és Pénzĺigyi
Felüg]eleti lroda

kôItségvetési szeNek
felügleleti szeľi leroetiségi

inkományatok pénzbe|i

ámogatásaközponti kö|tségvetési

tlímogataai

I I 108-03 Egyéb feladatok
Polgámesteri Kabine!

Jegyzói Kabinet

idegenforgmi adó
diff.támogatásą
népgvzás' väasáás'

I I 108-04 Pémaadvány

Pénzügyi
UgyosááyKö|tségvetési és

Pénzügyi Fe|ügye|eti Irodą
Számviteli és Pénzügyi Iroda

attó| fiigg milyen feladaton
maadt pénzmaadvány

lttóI fiigg milyen feladaton
nďadt pénzmďadvány

1r200
okanźsĹ kőffiííýelćĺdési' ifiúsági a

1 I20l oktatáshoz' neveléshez kapcsolódó
feladatok

Humánszolgá| tatási

Ügyosztá|y, Humánkapcsoiat
Iroda

óvodai neveléshez
kapcsolódó tevékenységek

jsáöndíj,

11300

I l30l Szociális feladatok

Polgámesteń és Jegyzői
Kabinel Humánszolgáltatási
Ügyosaály Cmtádtámogatási

IÍoda

)saládok átrneneti otthoni

:|helyezése, 0-3. éves

<orosáály átmeneti otthoni
l|heIyzése, pszichiátńai

)etegek nappali el|átág

ĺózsefoláĺosi klártyą

dősügyi Taács
nűködtetése,TÁMoP
láIyáat, Eu.s adományok

11302 Közfoglalkoztatás
Humánszolgáltatási

Ugyosztály Családtámogatási
Iroda

(ö2foglalkoztatás

l 1303 Szociális segélyek
HumánszoIgá|tatási

UĐ'osztáIy Családtámogatási
Iroda

'endszeres, Iakásfennta-
ási,
bglalkoztatáshęlyettesító,
ttmenett,
emeIési köŹemetés

ktizgyógye||átás szociá|iw
ĺászoruló szemé|yek részért



Józsefvárosi Onkormányzät
2013. évi címrendie

Ícndc|ct
sz'mcIlćk|ct

Cím
és alcím

Megnevezés
Szenezeti egységhez

tańozás meghatńrozása
Kiitelező feladatok

meghatáľozása
onként vá|Ia|t feladatok

meghatáÍozása
Á||amigazga(ási feIadaĺol

meghatáľozása

il 304 Gyemekvédelm i segé|yek

Humáĺszolgáltatási
Ugyosáály családtámogatá5i

Iĺodája

glemekek pénzbeli és

temészetbeni juttatás
szociá|is rászorultsági

11400 Va ann a L pła ltci ĺpI n n n l

I l40l üÍes

ll402 Kömyezetvéde|mi fe|adatok

VagyongaĺJá|kotlási és

Üzeme|tetési Ügyosztäy'
LétesĺtményüzemeItetési IÍod

rövényĺédelem,
jsállattetem elsźllítása

| 1403 Köáisá6ági feIadatok

Vagyongzdálkodási és

Üzemeltetési ÜgryosztáIy,

Létesitrnényüzemeltetési IÍod

llegá|is szemétszá|lítás,

ize|ektiv huIladékgyijtés

11404 Kózterületi fe|adatok
Vagyongzdá|kodási és

Üzemeltetési Ügyosztäy,
tesítménvüzemelĺetési lrod

ulajdonába áIIó
(ozteÍtiletek hóználatáfa
lonatkozó szbáIyok' dijak

táÍs6háfŹknak közteÍület-
|oglalási bevételból
visszaÍi zetés

I 1405 Köłilágítás
Vagyongadálkodási és

Üzemeltetési Ügyosĺály,
-étesitményüzeme|tetési Irodl

<aácsonyi diszkivilágitás

1t406 Utkár miatti káĺérítés
Jegyzói Kabinet,
Töruényességi és

Perképviseleti Iĺoda
éftérités

11407
Teleki téri piac működtetése (

szemé|yi jeIIegű kiadásokon fe|tili)

vag]'ongedálkodási és

LétesÍtrnényüzeme|tetési

ugyosaay,
ŕtesitményüzemeltetési Irodl

kisteme|őt óstemelők
számára éńékesítési
lehetőség bíĺosĺtásą piac

működtetési kö|tsége

I 1500 Vagt on és I akásgazd ó Ik o d ás

Vagyongazdálkodási és

Létesítménytizemeltetési
Ugyosztáy' Gzdálkodai

Iroda

ll50l Lakásvásár| ási támogatäs

Vagyongzdá|kodási és

Létesítményiizemeltetési
Ugyosaály'

LétesítÍnényüzemeltetési IÍodI

helyi lakovoaloi
támogatás,

tt502 Vagyongzdálkodás

Vagyongzdäkodási és

LétesítÍnényüzemeltetési
Úgyosaály, Gzdálkodási

lĺoda

vagyonnal kapcsolatos
nyilvántaĺtásot e|jáĺási
dijak

Közbiáonsági K.ft . egyszer

11600

Ö nkor mó nyu li tu I aj d ontź, vagl
raznłlajdonú Gazluógi
Tónaságok őItaI végreĺt
vaglongazdáIkodósi és

wa ąo n keł elźs i ĺcla da tn k

l l60l Tözsvagyon kabmtaĺt,ásą
féiIcc'á<p

Kisfalu K-fi és a Gzdálkodás
Ugyosĺály,

LétesítményüzemeItetési lrodi

baleset-életveýéIy
elhárítás, nagykabataĺtás'
akadálymentesités,

lelújításot päyáatok

I l602
Józsefoárosi Kisfalu Ki. ätal

végfendö üzleti vagyonna| való
đążaĄ|b^AĄ<

Kisfa|u Kft és a Gadá|kodlás
Ugyosĺály' Gzdálkodási

Iroda

vagyonbérbmdás'
kďbđtartáE' épü|etek

müködtetése

vagyonértékesités,

felújítook

r 1603 Coľin Sétány Pĺojekt
Váĺosfejlesĺési és Fóépítészi
Ugyosztály Váĺosfej lesztési

Iroda
teljes projekt

I 1604 Magdolna Neryed prcjekĺ
Városfejlesĺési és Főépítészi
Uglosĺäy Vaosfejlesĺési

Iroda
teljes prcjekt

I 1605 RehabiIitációk' fej lesaési prcjektek
Városfej Iesĺési és Fóépitészi
Ügyosaá|y Váĺosfej lesĺési

Iĺoda
eljes prcjekt

t1700 Eąéb feladątok

li70l Hitel felvétel. törlesáések. kmatok Pénzügyi UgT'osáály,
számýiteli és Pénzügyi lÍoda

elJes

|L702 Védelmi feladatok

PoIgámesteÍi Kabine!
Vagyongzdá|kodási és

LétesitÍnényüzemeltetési
Uwosztá|v

katasaĺófák elleni
védekezéssel összefiiggő
feladatok

1t703 Főépítészi feladatok
Váĺosfejlesaési és Főépítészi
ÜgyosĺáIy Fóépítészi lroda

lelyi településrendezési
eruet öÍókség védelme

:gyéb tewet koncepciók

tt'704 Egészségügyi feladatok
Humánszolgá|tatási

Úgyosaály Humánkapcsolati
Iroda

bgásati ellátás kiváltásą
lrivatizát háziorvosok
te|yiség biaositásą
le|yiség kďbiltÍatásą
.e|újít6a'

bgla| kozásegésaégtigyi
ĺlátás, jáĺóbeteg

lzakel|átás'

)Íivatiá|t háziorvosok
ezsiköltségeinek
itválIalá5a



Józsefvárosi onkormányzaI
20I3. évi címrendje

rcndclct
l. sz.mc|lćkIc(

Cím
és alcím

Megncvezés
szewezeti e8ységhef

tańozás mcghátářozásá
Köt€lező felada(ok

meghatározása
tnként vá||a|t feladatok

meghatározása meghatározása

11705
Társasházak felújitási támogatásai'

kölcsönei
Gzdálkodási Uryosztá|y,

Gzdá|kodási Iĺoda

Táĺsasházak üssa és

vissa nem térĺtendő
fe|újitási támogatásai,

nyújtás' pmelprogÍm

I 1706-01
onkományuti tuIajdonhoz

kapcso|ódó feIadatok

Polgámesĺeri Kabine( és

Jegyzői Kabinet
laryonbiaositás

izemünk fénye
Commenius),
|áŚ,ô|oá|ĺ2íáŚ íRFV\

l l70ó-02 onkományati egléb feladatok
Polgámesteri Kabinet és

Jegyzói Kabinet

ĺözbeszezési díjĄ peres

igryet végĺehajtási és
(özétételi díjat

'ilkköltség

tönywiägá|at' egyéb

lzakéĺtói dijak

11800
Ô nkormá nyu ti tulajd o n ú, va gl

résxulajdonú Gazdtági
Társasáe o k t!ź mo padźsa

I l80l Jóaefváĺos Gyemekek Udültetéséért
Közhaaú Nonprofit Kft.

Vagyongadäkodási és

Létesitményüzemeltetési
Uryosáály' Gadálkodási

Iroda

e|jes tevékenység

I 1802
Bárka Jóaefoárosi Szinház és

Ku|turá|is Nonprofi t Kft .

Vagyongadäkodási és

LétesítménÉf emeItetési

Ügyosaá|y, Gadá|kodási
Iroda

eljes tevékenység

I 1803 REV8 zÍt.

Vagyongzdálkodási és

Létesitményüzemeltetési
Ügyosĺály, Gzdálkodási

lroda

eljes tevékenység

I 1804

Józsefoárosi Kulturá|is és Sport
Kiemelten Közhmznú Nonprofit Kfl

20l3. május 3l-ig

Vagyongzdálkodási és

Létesítményüzemeltetési
Ügyosaáy' Gzdálkodási

Iroda

teljes tevékenység

I 1804
Jóaefváĺosi Médią Rendełény és

Galéria Kózpont Nonprofit Kff.

Vagyongadá|kodási és

Létesĺtményüzemeltetési
Ügllosztály' Gzdá|kodási

Iroda

lözműveIódés
<özműve|ódésen felüli' w,

I 1805
Józsefvárosi Közósségi Háak

Kiemelten Közhmmri Nonprofit Ki

Vagyongzdá|kodási és

LétesítményüzeńeItetési
Ügyosĺály, Gzdálkodási

IÍoda

ialéria köművelódési
evékenysége'

ózfogla|koáatás'
ń'központ

'a'lmennyi pályázattal

állalt feladat' testületi

agok díjaásą he|yi
jtüntetések átadásának

endełénye,

KoLTsÉGvETEsI szERvEK

12100 Hatósápi feladotok
t2101 UÍgs

tzt02 Epítésigzgatási feladatok
Hatósági Ügyosaály

Eptresugyt rÍooaja

ipítésigzgatási
evékenység, hatósági

ěIadat

l2103 Igzgatási tevékenységek
Hatósági Ügosaály,

Igugatási ĺĺoda

pai és kcreskedelmi
evékenységgel kapcsolatos
Etósági fe|adatok ,

lhösszeirás

tzto4 Anyakönyvi feladatok Anyakönyvi Íroda
nyakönyvi hatósĘi

12200 Hivalal mííkôdle!ése .Ienző

r220t-01 Hivatal működtetése
Jegyzói Kabinet' Be|sö

El|átási koda
|ivata| ńűködtetésę, épüIet

jándék' temészetbeni

t220t-02 Hivatal infomatikai feladatai
Jegyzói Kabinet' Belső

EllátáEi Iroda
íapcsolatos infomatikai

r220r-03 Hivatal egyéb fe|adatai Jegyzői Kabinet
'cres 

ĺigyeŁ bmkkö|tség,
lözbesrezési díjĄ
'égrehajtmi díjak'
'og|alkoasegésaégrigy

mácsadói' szakértói dijak

t220t-04
Nemzetiségi Onkományatok

ńíLÄdfpfé.A
Jegyzői Kabinet, Belső lemzetiségi

12202
Hivatali alkalmaottak

foglalkoaatásával osszefi ggó

kiadások

Jegyzói Kabinet, Szemé|yügyi
Iroda

{ivata.l foglalkoaatotta}
lérą jogwbályi alapon
ufutásá

:ďeteńą hűségjutalom,
;zakmai továbbépzés,
<onferencia

iiiqi':, .Ra"aja,lę,sĄ^getj!'łu11ops;|
'::;'::.|' ::;tj'}hbjźI^':'' : )

]11 ri:$ ,.,. a..i,..,.,-:-,,:]).I.;:. r l

30100
Közterület-fe|üs/eletđóaefváľosi
Parko|ás-üzeme|tetési Szolgá|at

iiná|lóan működő és
gedálkodó költségvetési

szery

30101
Közterület.felügyeleti fe|aladatok

20l3' október 3l'napjáig
(öaerüIet.feIügye|eti

evékenység

xfeteńą hliségjutalom,
llka|mzottakĺa
:eIelőssépbiĺosĺtás



Jóncfvárosi Onkormá,nyzat
2013. évi cÍmrendje

rcndclct
l' sZ.mc||ćkIcl

Cím
és alcím

Megnevezés
Szewezetĺ e5lséghez

taÍtozás me9hatáÍozás1
Kötelező feIadatok

meghatározása
Áilamigegatási feIadatot

meghátározásam€ghatáŕozása

301 02

TérÍigyelô-kmeĺaendszer
mt]ködtetése 2013 ' októbeÍ 3 l

érfigye|ó közbiaonsági
'eladatok

)afeteÍią hűsé&juta]om,

il kalmu ottakÍa
.elelóssésbiíositás.

30r 03
Kerékbilincse|ési feladatok 20l 3

októbeÍ 3l. napjáig
<erékbilicse|ési fe|adat,

oncsautó e|sáIIítása

:ďeterią hűségiutalom,

llkalmzottakra
:élé|äś<éohi'ô<íí;ś

301 04
Kerületőrségi feladatok 20|3. októbe

3 |. napjáig

cďeterią htjségiuta|om'

alkaImaottakĺa
fele|ősségbiztositlás' te|jes

tevékenvsép

30r 05 Pakolási fe|adatok lakolási fe|adat

cďeteÍią hüségiutalom'
alkalmuottakÍa
fe|e|össépbiztositás.

; !!!iđi ' ]!jii}:jii| 
' ']jlil 

,i ĺ]liíjił']l:lil].

š:r

' :... ..ĺ'''.

40100
Jóxefváĺosi Családsegítő és

Gyemekjóléti Központ

öná|lóan működő 6
gazdá|kodó köItségvetési

szed

családsegítés,

adósságkezeIé5i taácsadá5
gyemekjóléti

szolgá|tatásot
gyemekjóléti kôzpont,

)ďeterią

nűködtetése,intenziv

AMOP pályáät
nyujtó ellát'ás' népkonyha

4010I LELEKHÁZ' ĹELEK PRoGRÁM JórefuÁľosĺ Csa|ádsegĺtó és

Gyermekjó|éti Központ 'nként 
vállalt feladat

40100.0r isziróaa Gondozó SzolgÁIaí
öná|Ióan működő
köItsé8vetési szeŘ

;zociális étkeaetés, házi
;egĺtségnyujtás, időskoruak

cďeterią hűségiutalom,
je|zórendszeĺes házi
segitségryljtás, hétvégi
szociäis étkeáetés, házi
segitséghnyujtáson be|ti| a

fodrásą pedikürös,
gyögymöýöÍ'
gyógytomá5ą

os szemé|yek, pszichiátĺiai

betegek nappali e||átásą

idősek átmeneti

elheIyaése,

40100-02 Es/6ített B.ilcsődék
iináIlóan működő
költsé8vetési szed

<isryemekek napközbeni
tlátása

cďeteÍią hűségiutalom,
Biaos Kezdet progĺm,
idöszakos
gyemelďelügyelet, otthoni

ryemekgonodzás,héĺegi
iiltszóház

r:;5O

50100 Egésreégügli Szo|gálaĺ
öná|lóan működő g

gedá|kodó költségvetési
szew

ilapelIátás' szakĺendelés

cďeteÍią húségiutalom,
önkományati
fog|alkozáseü, házioľosok
rezsikóltség támogatása

#{l4Lariiil |ŕł,!:ii;j!ż!ĺ. jfu ądq'|ł Ią.|ýÁi#vW .ril \.il'''- :Yrri" --l;:- -:

Nš#ffiffi
Isššts!*š'q$l$iffi

:.!::''' " .'. okt!'Úźs..ź i . 6:łä' .r
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72100
Jóxefvárosĺ Intézményműködtető

Kaizpont

önállóan működó és
gazdálkodó kłiltségvetési

72t0r Közponĺ
ntemén}működtetés,

;admági feladatot
iözponti bęszeÍzések

afeterią hűségiuta|om'

72102
Neve|ési Intézmények és bölcsôde

működtetése

óvodai épuletek fenntaĺtása

óvodák és sakmai és

funkcionáIis feladatok
működteté*, fu nkcionális
álláshelyet intéményi
étekeztetés

lďeterią hliségjutalom,



Józsefvárosi On ko rmány zat
20l3. évi címrendje

Ícndclet
sz'mcl|ćklcÍ

Cím
és alcím

Megncvezés
szeryeze(i es/séghez

tartozás m€shatározása
KöteIező feladatok

meghatáľozása
onként válla|t feladatok

meghatározása meghatározása

72103 ol.ĺatási intézmények működtetése

skolaépületek fenntartásą
,unkcioná|is á||áshe|yek,
,unkcioná| is feladatok
nűködtetés' intézményi
:tkeztetés

)ďeterią hĹlségiutaloń,
)lđatási feladatok kóltségei

72tno-04 TÁTIKÁ NáDközi otthonos ovodz
łinál|óan můködő
költségvetési szeru

ivodai neve|és' szakmai
illáshelyek

)ďeterią hůségiutalom,
)ktatási feladatok kóltrcgei

12100.05
Gyeľek- Yirág Napközi otthoĺos

Ovoda
iinál|óan műkiid6
kiiltségvetési szeN

óvodai nevelés, ukmai
áIlásheIyek

)ďeteÍią hűségjutalom'
)ktatási fe|adatok költségei

Tftoo-o6
Kincskereső Napközi oÍthonos

óvoda
önál|óan működő
kiil(ségvetési szen

lvodai nevelés, sakmai
il|ásheIyek

:ďeterią hĹiségjuta|om,

lktatási feladatok k<lltségei

12roý01 Napraforgó Napközi otthonos
Ovoda

öná|lóan működő
kii|tségvetési szen

óvodai nevelés, szakmai
álláshelyek

:ďeteíią hűségjutalom,

lktatási feladatok költségei

7210G06
Váľunk Rád Napközi oÍthonos

óvoda
önálIóan működő
kö|tségvetési szeŔ

óvodai nevelés' szkmai
á||mhe|yek

:ďeteĺią hűségjutalom,

)ktatási feladatok költségei

1f10u09 Napsugár Napkőzi o(thonos óvodl önállóaĺ működó
költségvetési szeđ

óvodai neve|és' szakmai
álláshelyek

)ďeterią hűségjutalom'
)ktatáEi feladatok költségei

72100-70
SzÁzszorezép Napkŕizi otthonos

óvoda
ônál|óan műkłidő
kö|tségvetési szen

óvodai nevelés, szakmai
álláshelyek

)ďeteÍią hűségjutalom,
)ktatáEi feladatok költségei

12100,11
Szĺváwány Napkiizi otthonos

óvoda
łinállóan működô
kôltségvetési szeN

óvodai neve|és' szakmai
álláshelyek

:ďeterią hűségjuta|om,

)ktatási fe|adatok kö|tségei

7210íJ-12
Hétszĺnviľág Napkiizi otthonos

óvoda
ônáI|óan működő
kiiltségvetési szeP

ivodai neve|és, sakmai
illáshelyek

)ďeterią hűségiulalom,
)katási feladatok költségei

7210813 Koszoni Napközi otthonos Tvoda
önÁllóaĺ működő
köl.sé8vetési szery

óvodai nevelés' szakmai
áIIáshelyek

:ďeterią hűség|uta'lom'

llrĺatási feladatok k<iltségei

121O0-r4
Mesepalota Napköfi otthonos

Ovoda
iináI|óan működó
költségvetési szeil

óvodai nevelés, szakmai
áI lláshelyek

:ďeterią hűségjutalom,

lkatási feladatok köItségei

72100-15 Pitypang Napközi otthonos Ovoda
ônál|óan můkiidő
kŕilÍségvetési szew

ivodai nevelés, szkmai
illáshe|yek

;afeterią hűségjutalom,

)ktatási feladatok köItségei

7f|oý|6 Katica Tvoda - Bötcs6de
önállóan működô
köItsé8vetési szeB

óvodai nevelés, szakmai
álláshe|yet bölcsódei
teljeskörű e||átá5, bölcsödei
funkcionáIis feladatot
áIIáshelyek

:ďeterią hűségjutalom,

lktatai feladatok köIségei

80100 Váľosiizemetetési Szolgá|at
önállóan működó és

gzdálkodó kłiItségvetési
szen

80t0t elies feladat

80102
Jófiúk Bifonsági szolgáat 20 l 3'

áorilis 30. naoiáis
Efeterią hűséAiuta|om,

80103
Te|epülésiizemeltetéýSzakmai
Központ/Szakmai Te|ephe|y

köztiszt6ág' úGpďk
kďbđrafiáE

relyi közutaŁ
lakok,köáeĺek keze|ése,

izemeltetése, fejIesáése,

zfeterią hliségjutaloĺľl'
.özterületi szemétÝállít,á5

80104
LELEKIIAZ - LELEK PRoGRÁM

20l3. június 30' napjáig

:ďeterią hűségjutalom'
eljes felada! mert nem
igatijogsabály alapú a

801 05 Teleki Téri Piac

<istemelók' ósteme|ók
Izłnára értékesítési
ehetőség biaositaą piac

:ďeterią h|]ségiutalom,

r foglalkoaaottakkal
isszefiiggó tevékenységet
(öItségek

80106 Köáerület-felügyeleti felaladatok
(öáerü|et-felügyęleti

evékenység

)ďeteńą h|]ségjutalom'

ilkalmeottakra
élelóssésbiáosítás.

80107 Kerékbilincselési feladatok
ĺerékbiIicselési feladat'
oncsautó elsállít,źsa

afeteÍią hűségiuta|om,

rlkalmuottaka
ä|éIÄ<<éohiż^śí14ś

80108 Kerületőrségi feladatok

cďęterią hűségiutalom,
a|kalmu ottakĺa
felelősségbixositás, teIjes
tevékenvŚéo

80109
Térfi gyeló-kameraendszer

műkŕjdtetése

térÍigyelő közbiaonsági
[eladatok

)ďeteríą hűségiuta|om,

lIkalmuottakÍa
le|eIőssésbĺĺositá6.


