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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr
Hatźn ozati j av as|at a bizottság szźlmáĺ a:

A Vráľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság javaso|ja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
mestár*Ýa|źLsát és a rendelet tervezet elfoeadását.

Tĺsztelt Képviselő-testĺĺlet!

Az ěi|anűźztartásrő| szőIő 20|1. évi CXCV. törvény 34.$-a alapján a képviselő-testiilet
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
besziĺmoló elkészítésének hatĺáľidejéig, december 31-ei batá||yal a módosítja a k<iltségvetési
ľenđeletét.
A2O|3. évi kciltségvetési beszámolóban kötelezően a Magyar Államkincstar (továbbiakban:
MAK) á|ta| kimutatott tlĺmogatási eloftźnyzat szerepelhet. A MAK a tlímogatási
e|i3irźnyzatoka vonatkoző adatokat 2014. február |7-ét követően juttatta el
onkormĺĺnyzatunk<hoz. A20|3. évi költségvetésľől szóló ĺinkormányzati renđeletben szereplő
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e|őirźnyzatok és a MÁK által kimutatott tźtmogatási elóirźnyzatok egyezőségének biaosítása
érdekében a20l3. évi költségvetésről szóló önkormźnyzati rendelet módosítása szfüséges.

Az áI\arni támogatások egyezteÍése során megállapításra keľĹilt, hogy a MÁK által kimutatott
állami támogatások előiranyzata e|tér a 2013. évi költségvetéséről sző|ő 9ĺ20|3. (II.22.)
clnkormĺĺnyzati rendeletben szerep|o elóirźnyzatoktól, továbbá a 20|4. februar 5' napjĺĺn
elfogadott 2013. évi költségvetési renđelet mellékleteiben egyes, az előteľjesztésben szereplő
javaslatok nem helyesen kerültek felvezetésre, ezért az a|ábbi módosításra teszek javaslatot.

1./ A települési önkormányzatok szociális és gyeľmekjóléti feladatainak tétmogatásźn belül az
egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen az á||arri támogatás összegének
javitźsa indokolt.

a) adósságcscikkentési támogatás +|3 .386,2 ę Ft.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormányzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat _ helyi önkoľmányzatok
általános miĺködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás
lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - tétmogatźls előirányzatźLt 13.386,2 e

Ft-tal megemeli.

b) foglalkortatást helyettesítő támogatás + 25.|36,I eFt

A Képviselő-testiilet
- az Önkotmányzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat _ helyi önkoľmrĺnyzatok
általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás
lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - tźlmogatás előiriĺnyzatát25.136,| e
Ft-tal megemeli.

c) rendszeľes szociális segély + 7.24|'3 eFt

A Képviselő-testiilet
- az Önkormźnyzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat _ helyi önkoľmányzatok
általanos mfü<ĺdéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás
lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatźls előirányzatát 7.24I,3 Ft-
tal megemeli.

d) Időskoruak járadéka címén kifizetett 2012. december havi támogatás összege 20|3-
ban érkezett az onkoľmrĺnyzathoz, mely az általános tartalék helyett a rendelet
mellékleteiben tévesen a l 1303 cím kiadási eIóirźnvzatźlra|ett felvezetve.

A Képviselő-tęstület
- az onkormányzat kiadás 11303 cím - kĺitelező feladat - lakosságnak juttatott - szociális
rászorultsági alapon - tźmogatás e|őírźnyzatfuő| 1.003,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
mfüödési cél és általanos tarta|ékźn belül az általanos tartalék - kóte|ező feladat _
e|őirányzatfua.

2.l A Magyaľország 20|3. évi k<izponti költségvetéséről szóló t<irvény 34. $ (7) bekezdése
alapján az önkoľmźnyzatnak és a költségvetési szeľveknek a 25 év alatti és az 55 év



feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő munkaköľben foglalkoztatott munkavállalók,
valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélkiiliség utan elhelyezkedő munkavállalók
foglalkoztatásźłloz kapcsolódó szociális hozzájźru|ási adó vźůtozásétből eredő kiadási
megtakarítást a központi költségvetésbe be kell ťtzetni. Az éves befizetések ĺisszege
a|apján a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájźrulási adó előbćnyzatźrő|' a
dologieloirźnyzattaazźltcsopoľtosításokindokoltak.

A Képviselő-testiilet
- a Józsefuárosi KözteľĹilet-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím -
kĺitelező fe|aďat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźljárulási adó
előirényzatárőI29'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések
előirányzatźlra.
. a Józsefuaľosi Közterület-felügyelet és Vĺĺrosüzemeltetési Szolgálat 80102 cím - ĺĺnként
vállalt feladat _ kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄárulási adó
el(5irźnyzatáró| 29,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések
e|óirźnyzatźra.
. a Józsefuárosi KözteľĹilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím -
kötelező feladat _ kiadás munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájtrulási adó
e|oirźnyzatárőI 4.392,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési
befizeté sek előir ény zatźr a.
. a Józsefuárosi Közteľület-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat 80104 cím - ĺinként
vállalt feladat _ kiadás munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájźlrulási adó
e|őirányzatarő| |45,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések
e|őirźnyzatźlra.
- a Józsefuarosi Közteľület-felügyelet és Váľosiizemeltetési Szolgálat 80106 cím -
kötelező feladat _ kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
e|őirányzatárő| 72,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések
előirźlnyzatáta.
. a Józsefuarosi Közteľiilet-feltigyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat 80108 cím - önként
vállalt feladat _ kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄáĺulási adó
eloirźnyzataró| 72,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések
e|őirźnyzatźra.
- a Jőzsefrĺarosi lntézménymíĺködtető Központ 72|0t cím - k<itelező feladat - kiadás
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájaru|ási adó előirźnyzatáÍól 1.183'3 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előiľrĺnyzatźlta.
. a Józsefuarosi Intézményműködtető Kĺizpont 72|02 cím - kote|ezo feladat - kiadás
munkáltatót terhelő jrĺľulékok és szociális hozzźtjźtulźlsi adó e|őiráĺyzatáról 1.008'2 eFt-ot
átcsoportosít a dologi, ezen beltil a költségvetésibeťlzetések előiranyzatźra.
- a Józsefuárosi Intézménymiíködtető Kĺizpont 72|03 cím - kötelező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájźru|źlsi adó e|őirźnyzatfuő| 5.905,8 e Ft.ot
átcsoportosít a dologi, ezen belül a köllségvetési befizetések előiranyzatára.
- a Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda 72100-07 cím - kĺjtelező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő jrĺľulékok és szociális hozzźtjarlilási adó e|őirányzatźtrő| 798,7 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előiranyzatáta.
- a Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 72|00-08 cím - kötelező feladat - kiađás
munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzźĺjźrulási adó e|őkźnyzatáľól 638,0 e Ft.ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirĺányzatára.
- a TATIKA Napközi otthonos ovoda 72|00-04 cím - kötelező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáľu|átsi adó e|óirźnyzatárőI |59,5 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen beliil a kĺiltségvetési befizetések előiľanyzatáta.



- a Napsugáľ Napközi otthonos óvoda 72IOO-09 cím - ktitelező feladat - kiadás
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźt1árulrísi adó e|ofuźnyzatźrőI319,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen beliil a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Śzázszorszép Napkĺizi otthonos óvoda 721ro0-|O cím - kötelező feladat - kiadás
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájźtrulási adó előirźnyzatźnő| 757,9 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetésibefizetések előirányzatáta.
- a Koszoru Napkĺizi otthonos ovoda 72|00-13 cím - kötelező feladat - kiadás
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájźru|ási adó e|oirélnyzatátő|' 319,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára,
- a HétszínvinĘ Napközi otthonos óvoda 72|Oo-I2 cím - kĺitelező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő járulékok és szociálishozzájźtruIási adó e|ófuźnyzatárőI476,8 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi, ezen beliil a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a śzivárvany Napközi otthonos óvoda 72to}Ą1 cím - kote|ező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźť1źĺĺulási ađó elóírányzatćrő| 503,9 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen belĹil a költségvetési befizetések előiľanyzatára.
- u Mesepalota Napközi otthonos ovoda 72100-|4 cím - kĺitelező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájámIási adó e|őirźnyzatárći 261,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előiranyzatźra,
. a Gyeľek-virág Napközi otthonos óvoda 721100-05 cím - kÓtelező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzź!źru|ási adó e|őbtnyzatźÍő| |.520,6 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi, ezen belül a kĺiltségvetési befizetések előiranyzatźra.
- aKaticaóvoda. Bĺjlcsőde 72L00-I6 cím - kötelezó fe|adat - kiadás munkáltatót terhelő
jĺĺľulékok és szociális hozzźtjźlĺulási adó előírźnyzatáÍől |.|53,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a
do lo gi, ezen belül a kö lts é gve tési b efizetések elő irrĺny zatźr a.

- a Kincskereső Napközi otthonos óvoda 72t00.06 cím . kötelező feladat - kiadás
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźqárulási adó elóirźnyzatáról 638'0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a kĺiltségvetési beťrzetések előiľanyzatfua.
- a Pitypang Napkĺizi otthonos óvoda 72100-|5 cím - kötelező feladat - kiadás
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźtjaru|ási adó e|oirźtnyzatźrő| 159'5 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen beliil a költségvetési befizetések előiľanyzatáta.
- Józsefuĺĺľosi Paĺkolás-tŁemeltetési Szolgálat 30101 cím - kĺitelező feladat - - kiadás
munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájźru|ási adó e|őirźnyzatź!ÍőI I.944,8 e Ft-ot

átcsopoľtosít a dologi, ezen belĹil a költségvetési beťrzetések előiranyzatźra.
. Józsefuarosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgá|at 30|04 cím - ĺinként vállalt feladat - -

kiadás munkáltatót teľhelő jĺáľulékok és szociális hozzźljáru|ási adó e|őfuźnyzatĺĺľól 105,8 e

Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen beliil a költségvetési befizetések előiranyzatára.
- Józsefrarosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálat 30105 cím - kötelező feladat - - kiadás

munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźm|źlsi adó e|őirźnyzatźlrőI943,| e Ft-ot

átcsoportosít a dologi, ezen belül a kĺiltségvetési befizetések előirĺĺnyzatára.

3.ĺ A Polgármester átruházott hatásköľben Sántha Pétemé és Egry Attila _ saját kerete

céltaľtalék e|őirźnyzatának terhére 80-80 e Ft összegben átcsopoľtosítást fogadott el a
Heim Pál Gyeľmekkőrház 6 db kóľteľme meseÍigurákkal töľténő kifestésének tlĺmogatása
címén' A rendelet mellékleteiben műkodési célú źĺtadott péĺueszkoz e|óirźnyzatárő| a
160,0 e Ft átcsopoľtosítása indokolt a mfüödési célú támogatás źi|anhźztartáson belülre
e|őirěnyzatźlta.

- Az onkormźnyzat kiadás 11105 címen belül - ĺjnként vá||a\t feladat _ működési célú
átadott pénzeszkoz e|ófuźnyzatáról 160,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás műk<idési célú
támogatásźi|anháztartásonbelülree|oirányzatára.



4./ Je|zőrendszeres hazi segítségnyujtás tźtĺnogatása címén 2013. decembeľében 802,0 e Ft-ot
kapott az Önkormányzat. A ľendelet mellékletében a működési célú támogatás
áI|amháztartáson belĺilre e|őirányzata helyett a helyi ĺinkoľmányzatok általános
mfütjdéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások e|ófuányzatára |ętt
felvezetve.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzatbevételi 11108-02 cím - önként vállalt felađat - helyi önkormányzatok
általanos mfüödéséhez és źryazati fe|adataihoz kapcsolódó állami támogatások
elofuźnyzatárő| 802,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a múködési célú támogatás á||aĺľ'hźńartáson
belülľe e|őir źny zatźlr a

5. l Az onkoľmanyzat az ldősbarát Önkotmányzat páLyazatán indult. A támogatás teljes
ö,sszege 500,0 e Ft, ebbőI 250,0 e Ft decembeľ hónapban átuta|ásra került. A rendelet
mellékletében a működési célú támogatás áIlanháztartáson beltilre e|okźnyzata helyett a
helyi önkotmtnyzatok általános múködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami
támo gatások e|őir źny zataľa lett felvezetve.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat bevételi 11108-02 cím önként váů|a|t fe|adat - helyi
önkormlínyzatok általános mfüĺidéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami
támogatások e|őirźnyzatźtrőI 250,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a mfüödési célri támogatás
á|IanhźLztaÍtáson belülre e|őir źnv zatźr a.

6.l A 20|2. év végi l.'artásdij és otthonteremtési tĺĺmogatás címén 2013. évben az
onkoľmanyzatnak 8.106,0 e Ft térült meg. A ľendelet mellékletében a mfüödési célú
támogatás á||alnhánartáson beltilre előfutnyzata helyett a helyi önkoľmĺĺnyzatok általános
mfüödéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások e|i5irányzatźna |ett
felvezetve.

A Képviselő-testiilet
- az onkotmźnyzat bevételi 11108-02 cím - á||aĺrligazgatási feladatok - helyi
önkormányzatok általanos miĺködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó á||ami
támogatások előirényzattrő| 8.106,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a működési célú támogatás
á|IaÍnháztartźLsonbelülľe-á||anńgazgatásifeladat_e(óirányzatétta.

7.l Az önkoľmányzatok 2013. évi adósságkonszolidációja soľrán a 100 millió Ft alatti hitelek
źltváI|a|ása állami támogatással történt' A CIB Bank Zrt GAQ-031I68 számĹl
hite|szeruődéséből átvá||a\t hitelre 94.669,| e Ft és aľurak kamataira 434,9 e Ft
kciltségvetési támogatást kapott az onkoľmányzat. A költségvetési rendeletben akamat a
hitel összegétől elkülönülten lett módosítva, felhalmozási céItltĺĺmogatás źilamhźúartáson
belülľe e\őfuźnyzatra is. A lr,ĺÁr egy ĺisszegben kezeli központi állami támogatásként,
ezért a módosítás szfüséges.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat t|70t cím - kötelezó fe|adat _ bevételei fe|ha|mozási célú tĺímogatás
áI|amhźEtartáson belülrő| e|őirźnyzatźrő| 94.669,| e Ft-ot és a műktjđési célú támogatás
á|IaÍnháztartáson belülrő| e|őirźtnyzatárő| 434,9 e Ft.ot átcsopoľtosit a 1170l cím _
kötelező feladat - felhalmozási, felújítási bevételen belül a helyi önkoľmiínyzatok



általános miĺködéséhez és źryazati fe|adataihoz kapcsolódó á||ami tĺímogatás _ központi
állami támo gatás _ e|őfu ányzatfu a.

8.l Gyermelwédelmi kiegészítő állami tómogatás összege 77.370.- Ft, mellyel az
onkormányzat kaltségvetésének módosítása szüIĺséges. A g,,ermekvédelmi pénzbeli
juttatás nem állami támogatdsnak minősül, hanem műkôdési célti támogatás
államháztąrtáson belül, ezért a 85,8 e Ft átcsoportosítása indokoh

A Képviselő-testület
- az onkormányzat bevételi ]]304 cím - katelező feladat _ hetyi Önkormányzatok
általános műkrjdéséhez és ágazati feladataihoz kapcsotódó állami támogatások és a
kiadás lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - tómogatás előirányzattźt
77,4 e Ft-tal megemeli glermelłvédelmi támogatás címén.
- az onkormónyzat bevételi ] ] 304 cím - kötetező feladat helyi Ónkormányzatok általónos

műkÓdéséhez és ĺźgazati feladataihoz kapcsolódó áttami támogatások előirtźnyzatáról 85,8
e Ft-ot átcsoportosít a műkadési célú támogatás államháztartáson beltłlre előirányzatóra

9./ Apérumaradvány elvonásoknál a7.227,0 e Ft-os elvonás az <inkoľmányzatműködési
pénzmarađvźny átvéte|ére került a felhalmozási pénzmaľadvźny źtwétel helyett.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat bevételi 11108-04 cim előző évi működési célú pénzmaradvény
áLtvétel e|őiráĺyzataÍő| 7.227,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az e|őző évi fe|balmozási célú
pénzmar adv źny átv éte| e|őir ány zatétt a.

10.I Az ,,Itthon vagy Magyarország szeľetlek'' pá|yźnaton elnyeľt pélueszkoz á|lami
támogatásnak minősiil 

' 
ezért az I.500,0 e Ft előirányzat áúcsopoľtosítása szfüséges.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat bevételi 11108-02 cím - önként vá||a|t feladat _ mfüĺidési célú

támogatás á||amháztartason belülre e|oirányzataľól 1.500,0 e Ft.ot átcsoportosít a helyi
önkoľmlĺnyzatok áltďĺĺnos mfüödéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami
tiímo gatás ok e|őir ény zatát a.

Fentiek a|apjźn az á||amhánafiásról szőIő 20|1. évi CXCV. töľvény 23. $ (1) bekezdésében
foglaltak a|apjźn az a|ábbi rendelet-tervezetet terjesztem elfogadásľa a Képviselő-testtilet elé.

Budapest, 2014. februar 1 8.

h|yl^Ą
dr. Kocsis ĺvłte |^
polgármesteľ | l .

Törvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edĺna

jeg5ĺző
nevýben és megbízásából: ra/ ĺ/,, ,^.V
,/V- ,,1(/H/"2* 7v dt.M{szár Eľika /a|jegyző /



2'sfnlctIéklcl

1r105
Tngdíjak' támogat sok

11104

Kiŕiinteŕések, kiizmeghaIl8atás

cím onkoľmányzati fe|adĺtok

2 ol3. éÝi kôltségvetés bevétc|i és kiÍdási ot6irÁn'zŔtĺi cĺmrendenkćnt

11102
Nemzetkäzi kapcsolatok

lll0l
TisztviseIök' bizott5ágokKiemelt elóirányzat megnevezése



2'sz'nlcl|ćklc'

crLboD

t 110s
Tagdíjak' támo8atások

I 1104

Kitĺi ntetésck, kiizmeghalIgatás

cím Önkoľmányzati fe|adatok

2 oĺ3' évi k6|tségvc.és bevéte|i és kiĺdÁsi el6irÁn}zŔtni címÍendenként

11102

Nemzetkäzi kapsolatok
11101

Tisztviselök' bizottságokKiemelt e|ŕiirányzat megnevezése



rcndclct

2'sz'mullćkIct
2 ol3' évi kđ|tségvetés bévéte|i éś ki{dási e|őirán'ratai címrendenkćnt

11108-01

Eelyi és kiizponti ad k
11107-02

FoIhalmozási cé|tart8|ék
11107-01

Mĺĺki'đési cél- és á|ta|ános tarta|ékKiemelt e|óirányzat megnevezése



rcndclct

2'sf mcllćkIct
2 ot3' évi kôttségvetés bevéte|i és kiĺdásĺ e|6irÁn'zAtŔi.ímrend.nként

l1l0E-01
lłe|yi és kłizponti ad k

11107-02

FeIhaImozási céltartalék
11107-01

Míikłidési cél- és álta|ános tarta|ékKĺenelt eIóirányzat megnevezése



2'sz.nctlćlilcl2 0l3. évi k6ttségvétéś bevéte|i ćs kindási elóirÁn}zntai cimÍcnd.nként

11201

oktatáshoz' nevelé5he knpcsolőd
feladntok

Kiemelt elóiľányzat megnevezćse



2's7'mclléklcl

cFlbđil

2 013. évi kôltségvetés bevćteti és kiadási el irÁíyzatai címrendenként

r1201
oktatáshoz' neve|éshe kĺpcsoI d

ÍeIadatok
Kiemelt elóirányzat megnevezese



2.sz'nrclléklcl

11404
KiizteľiiIeti feladatok

2 0l3. évi k6ttségvetés bevéte|i és kiádÁsi e|6iľÁnyzntni címÍendenként

t1403
Kijztisz(asági feladatok

11402
Kiirnyezetvédelmi fc|adatok

il304
Gyermekvéde|mi segélyekKiemelt elóirányzat megnevezése



Ícndclct

2'sz'mclIćklcl

11404

Käzterületi feladatok

2 0l3' évi k6|tségvetés bevéte|i é5 kiĺdÁśi ol6iÍÁnyfĺĺai .ĺnrendenként

11403

K ztisztasági feladatok
r!402

Kiirnyezetvéde|mi feladatok
11304

Gyermekvédelmi se8é|yekKiemelt elóiľányzat megnevezése



2'sz urcllćklct

cľtshoil

11601

Tiiżsvagyon karbanŕartásá, fcjlesztése

2 0|3. évi kô|tségvetćs bevéte|i és Hrdási e|ôirÁĺyzAtni cĺmrendenkéĺt

11501

Lakásvásárlási .ámogatásKiemelt elóirányzat megnevezése



2'sz.'ncllćkIcl

1 t60l
Tiinsvagyon karbĺntartása' fcjIesztćse

11502

vagyongazdálkodás

2 o13. évi kôttségvetéś bcvćte|i ćs kindási el6irÁnyzatai cimŕéndenként

1r501

Lakásvásáŕlási támogatásKiemelt elóirányzat megnevezése



2-su'mcllćkIct

11?01
hitel feIvétel' tiĺrlesztések' kamatok

11605

Rehnbilit ci k' fej|esztćsi projcktck

2 ol3. évi k6|tségÝGtés bcÝéte|i és kindÁsi.|őirÁĺyzntni cĺmrend.nként

11604
Magdolna Ne$/ed projckt

11603
conin sétány projekt

11602

Kisf8|u Kft.í|tn| végzend6 iiz|eti
vłgyonnłl va| gnzdálkodás

Kiemelt elóirányzat megnevezése



ÍcndcIct

2'su 'mcllćklcl

11701
hiteI fe|vétc|. tiirlesztések, kamatok

11605

Rehabi|itáci k' fejIesztési projektek

2 013' éÝi kđ|tséryetćs bevét.|i és ki{dási e|6iránwatai címrendenként

11604

Magdolna Negyed projekt
I 1603

coNin sétány projekt

11602

Kisfa|u Kft.ĺĺltaI végzendó iiz|eti
vas/onnaI val gazdÁ|kodás

Kiemelt elóirányzat megnevezése



rcndclcl

2'sznclléktcl

I 1706-01

onkoľmányzati tulajdonhoz kapcsolőd
fcladatok

11705

Társasházak fe|rĺjítísi támogatásai'
kälcsänei

2 ol3. évi kňttségvetés bevéte|i és kiĺdási e|öirÁnyŹrtai Cĺmľendenként

11104
Egészsćgĺis/i fe|adatokKiemeIt elóirányzat megnevezése



2'sz'oNllćklcl

n706-01
onkormányzati tuIajdonhoz kapcsol d

fcladatok

1170s
Társasházak fe| jítási tÁmoga.ísai'

ktilcs nei

2 0l3. évi kě|tségvetés beÝéteti ćs kiÁdÁsi c|őiÍányzntni cĺmrendenként

tr104
Egészségli8yi fe|adatokKiemelt e|óirányzat megnevezése



Ícndclcl
2's7'mcltćkIcl

I t804
J zsefvárosi Kulturá|is és sport

Kieme|ten Kłizhaszn Nonpľo|it Kft.

2 013. éYi k6ltśégÝetés bevételi és kiadási előirány'ĺtai címŕendenként

11802
Báĺka Jĺízsefvárosi Színház és K

Nonprotit Kft.

t l80l
Jőzsefvárosi Gyeľmekek ÜdiiItetćséért

Kiizhaszn NonDroíitKft.

11706-02

onkormányzati eryéb fe|adatokKiemelt elóiľányzat megnevezése



2'sz.ilEllćklcl

11804

Jőzsefváŕosi Ku|turá|is és sport
Kieme|ten K zhaszn Nonpľofit Kft.

2 0t3. évi k6ttségvctés beÝéte|i és kiadási e|6irányzĺtai cĺmÍondeĺkéĺt

11E02

Báľka J zsefváľosi színház és

NonpÍofit Kft.

11801

J zsefvárosi GycrmGkek Üdiiltetéséért
Kiizhasznri Nonpŕoíit Kft.

11106-02
onkormányzati c$léb feladatokKieme|t elóirányzat megnevezése
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Kiemelt
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Kiemelt elóirányzat megnevezése
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11805

JÓ6efvárosi Kiiziisségi Hízak Kiemelten
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rendelet
2.sz.meIlékIet

e Ft-ban

lf20l-0f
HivataI infoľmatikai fc|adatai

12201-01

llivatal múktidtetésc

cím Jőäefvírosi onkoŕmán}"zat Polgámesteri HivataIn

2013' éVi k ltségvetés bevéteIi és kiadási eI iÍányzatai címrendenkénl

l2lo4
Any8kiinyvi feladĺtok

12103

Igazgatási tevékenységek
tzt0f

lipítésigazgatísi fetadatokKiemelt e|óirányzat megnevezése

címrendenként mindÖsszesen



rendelet
2'sz.me||ékIet

e Ft-ban

t2201-02
Íłiv8ts| inľoÍmatikĺi fe|adatai

12f01-01
HivntnI mŰktid.Gŕésc

cím JőzsefvÁrosi oĺkormányzłt Po|gármesteri HiÝat{|n

2013. éVi kij|tségvetés bevéteIi és kiadási elóirányzatai címrendenként

lfro4
Ányakfinyvi feIada.ok

12103
tgazgatási tevékenységek

12102
|ipítésigazgntási feladatokKiemelt e|óirányzat megnevezése

címrendenként mind sszesen



rendelet
2.sz.mel|ékIet

e Ft-ban

cím KiizteríiIet.feIii8ye|cĺ

3010r
Kiizteľĺilct-feIiigycIcti feladatok

PolgármesteÍi HivataI iisszescn

2013' évi kÖltségvetés bevételi és kiadási e|oirányzatai címrendenként

t2202
Eivatali alkalmauottak

fog|alkoztatásávnl sszeĺiiggó kiadások

t2f0t-04
Nemzctiségi (inkormán}zatok

míik dtetésc

ĺ220|.03
Iłivatal es/éb feladatłiKiemelt e|óirányzat megnevezésc

címíendenként mind sszesen



rendelet
2.sz.me||ékIet

e Ft-ban

cĺm KiiztcriiIct-fe|ii gyelet

30t 0l
KäztcrüleGfelügyeleti feladatok

Po|sáľmsteri Hivatal ôsszoscn

2013' éVi kČjltségvetés bevéteIi és kiadási e|óirányzatai címrendenkénl

lfz$f
Hivatali alkalmazottak

fog|aIkoztaÍásávaI iisszeĺiiggó kiadások

rf20t-04
Nemzetiségi ÖnkoÍmányzatok

mĺĺkiidtetése

12201-03
Hivata| e5léb fe|adataiKiemelt elŕiirányzat megnevezése

címrendenként mindÖsszesen



rendelet
2'sz'me||ékIet

e Ft-ban

Käzterület felügyelet ässzesen

2013. évi kÖ|tségvetés bevéte|i és kiadási e|őirányzatai címÍendenként

30104

KerĺiletćĺBégi feIadatok
30103

Keľék.biIincse|ési felĺdatok
30102

Téŕfi gyeló.kamerarendsu er mĺík dtet6eKiemelt elóirányzat megnevezése

címrendenként mind sszesen



ÍendeIet
2'sz.me||ékIet

e Flban

Kiizteriilct feliigyeIet łisszcsen

2013. éVi k ltségvetés bevéteIi és kiadási e|őirányzatai címrendenként

30104

KeriiIctórségi feIadatok
30103

Keľék-biIincsc|ési feladĺtokKiemelt elóirányzat megnevezése

címrendenként mindosszesen



rendelet
2.sz.me||ékIet

e Ft-ban

50100

Egészsćgíigyi szo|8á|at
40100-02

Egyesített Btilcsódćk

201 3' évi kÖ|tségvetés bevételi és kiadási e|oirányzatai címrendenként

40100-01

ŐszirÓzsa GondozrÓ Szolglĺ|at

40100

Jőaefvárosi Családsegítö és

Gyermekj őléti Ki'zpoít
Kiemelt elóĺrányzat megnevezése

címrendenként mind sszesen



ÍendeIet
2.sz.mellékIet

e Ft-ban

50100

Egészsćgiigyi SzoIgIí|ĺt
40100-02

Egyesíteŕt BiiIcsódék

2013' évi k |tségvetés bevéteIi és kiadási el irányzatai címrendenként

40t00-01
isziľÓzsa Gondoz Szo|gálat

40100

J zsefváiosi csa|ádsegít6 és

Gyermekj{í|éti Kiirpont
Kiemelt elóirányzat megnevezése

címrendenként mind sszesen



rendelet
2.sz'me||éklet

e Ft-ban

12100-04
TÁT|KÁ Napkiizi otthonos ovoda

J6zsefvárosi Intézménymĺikłjdtcti;
Käzpont ässzcsen

2013. éVi kÖ|tségvetés bevéteIi és kiadási elóirányzatai címrendenként

1Ż|03
oktatási intézmények múkiidtetés.

12102
Nevelési Intézmények m kiidtetéseKieme|t elóirányzat megnevezése

címrendenként mindtsszesen



rendelet
2'sz'me||éklet

e Ft-ban

12100-04
TÁTIKA Napki'zi otthonos ivoda

Jtízsefvárosĺ IntézménymÍikiidtctö
Kaizpont ässzcsen

2013. évi ktĺ|tségvetés bevéte|i és kiadási eloiÍányzatai címrendenként

72103
oktatási ĺntfl mények miikiidtetése

1floz
Neve|ési Intézmények mĺikfidtetéscKiemelt elŕĺirányzat megnevezése

címrendenként mindosszesen



rendelet
2'sz'me||ékIel
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