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Yárosgazdállkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi B
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati jav as|at a bizoÍtság számétr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgtllrtatási Bizottság iavasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés me stáľsv a|ását.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

Az źi|amháztartźsrő| szó|ó ZOli. évi CXCV. törvény (a továbbiakban' Áht') 89. $ szerint:

,,89. $ (l) A költségvetés végrehajtásáról az éves koltségvetési beszámolók alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti,
besorolási rendnek megfelelően zárő számadást (továbbiakban: zárszźtmadás) kell készíteni.
(2) A zźrszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról eI kell számolni.''

n a|lt.g1. s (i) bekezdésében foglaltak a|apjána |olgáľmester a jegyző á|ta| e|készitett zárszźtmaďási
rendelettervezetet a költségvetési évet követó negyedik hónap utolsó napjáig teľjeszti a képviselő-
testĺilet e|é, melyről ľendeletet alkot. A zźtrszámadźsi rendelettervezet előteľjesztésekoľ
figyelemme| az Aht.91. $ (2) bekezdésében foglaltakľa - a képviselő-testtilet részéte tájékoztatásul a
következő méľlegeket és kimutatásokat kell - szclveges indokolással egyĺitt - bemutatni:

a) az önkormányzat költségvetési mérlegétközgazdasági tagolásban, előirányzatfe|haszná|ási
tervét (előirźtnyzat felhasmálási terven a pénzeszközök vá|tozásának bemutatását kell
érteni),

b) a tobbéves kihatássaljáró döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
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c) a közvetett támogatásokat - igy külonoserr adóelengedéseket, adókedvezményeket -

tarta|maző k im utatást,
d) az cjnkormányzat adósságának á||omźtnyźt |ejźlľat, a Magyarország stabilitásárő| sző|ő

20|I' évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. $-a szerinti adósságot keletkeztető
ügyletek, bel- és külföldi iráný kötelezettségek szerinti bontásban,
a vagyonkimutatást,
az önkormányzat tulajdonában álló gazdá|kodő szervezetek működésébő| sztrmazó
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A beszámoló a pénzügyi - vagyoni helyzetet, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási
e|őirźtnyzatok teljesítését tükľözi. A jelen beszámoló egyben a 2013. évi éves elemi költségvetési
beszámoló szöveges kiegészítő melléklete is.

Tźtjékoztatom a Képviselő-testtiletet, hogy a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősága fe|é a törvény szerinti adatszolgá|tatási kötelezettséget az onkormányzat teljesítette, és az
előterjesztés a központi adatszo|gá|Íatásra és a számviteli nyilrvátfiartźlsokra épül.

A fenti beszámolási kotelezettség teljesítéseként, valamint a koltségvetési szervek belső
kontrollrendszęrérő| és belső ellenőľzéséről szóló 370lf0|l. (XII.3l.) Korm. rendelet a9. $ (3/a)

bekezdésében foglalt, atárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, és az onkoľmányzat felügyelete
a|á tartoző költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést, azok jőváhag1ĺása érdekében terjesztem a képviselő-testĺ'ilet elé, melyek az
előterjesztés mellékletét képezik az a|ábbiak szerint:

. az eIőterjesztés l. szÍtmű melléklete az Önkormányzat f0|3. évi költségvetésének
végľehaj tásáľól szóló szciveges beszámolój a,

. az előterjesztés 2' számű melléklete az onkormányzatbehajthatatlan követeléseink hitelezési
veszteségkénti leírása,

. aZ előterjesztés 3' számú melléklete az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés,

. aze|őterjesztés 4. számű melléklete a könywizsgálói vélemény.

A zźrszámadásľa vonatkoző jogszabályi rendelkezéseket az Aht., az ä||amhźztaľtásról szóló törvény
végľehajtásáról szóló 368lf0|1. (XII.3l.) Korm. rendelet (Ávr.), a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény (Sztv.), valamint _ figyelemme| a 4/f0I3. (I.11.) Korm. rendelet 56. $ (1) bekezdésében
foglaltakĺa - aZ źů|amháztartás szervezetei beszamolási és könywezetési kötelezettségének
sajátosságaiľól szóló f49/2000. (XII. f4.) Korm. rendelet tarta|mazza. A rendelet-tervezet szintén az
előterjesztés mellékletét képezi.

Mindezek a|apján kérem az a|ttbbi határozati javaslat elfogadasát és a f0|3. évi a zárszámadásról
szóló önkormźnyzati rendelet megalkotását, mely a Magyarország he|yi önkormányzatairól szóló
2011. évi cLXxXx. törvény 42. s I. pontja alapján a képviselő-testiilet hatásk<jréből nem ruházható
źLt.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönto hogy

1. elfogadja az onkormányzat f0|3. évi koltségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges
beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Felelős: Polgármester
Határidő: f0|4. mź|us |4'

f . elfogadja az onkoľmányzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való |eirását.
az e|őterjesztés 2' számű melléklete szerint.

Felelős: Polgármester
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Határidő: 2014. május l4.

3. jőváhagyja a f013. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentést az előterjesńés 3. szźtmil
melIéklete szerint.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. május 14.

A diintés végľehajtás át végző szeryezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Budapest' 201 4. źtpri|is 30.

ÁĄW
Dr. Kocsis Máté

po|gármest", ń .

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából ł
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dr. Mészár Erika

a|jegyző
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1. számrĺ melléklet

A 2013. évi költségvetés végrehaj tásáről szőlő sziiveges beszámoló

I. Az ti n ko ľm á ny zat gzzdáĺJkod á sá n a k á ltalá n os értéke lés e

A képviselő -testület az onkorm tny zat f0 13 . évi koltsé gvetés ét :

a kĺiltségvetés bevételi és kiadási e|oirányzatźi T7.86f.773 e Ft-ban,
a mfüödési bevételi e|oirźnyzatéi 13.967.592 e Ft-ban,
a szabad pénzmaľadvány előirlányzatát - műkbdési 739520 e Ft-ban,
a műkĺjdési kiadások eIóirźnyzatát |3.922.060 e Ft-ban,
a múkodési többletét 785.05f e Ft-ban,
a felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát 2.886.161 e Ft-ban,
a szabad' pénzmaradvĺíny előiľányzatźŃ - felhalmozósi 269.500 e Ft-ban,
afeIhalmozási kiadásokelőírtnyzatát 3.319.138 e Ft-ban
a felhalmozási finanszírozásihíányát 621.575 e Ft-ban,
a felhalmozási kiadási hitnvát 163.477 e Ft-ban

fogadta el.

Az eredeti költségvetés I.149.464 e Ft zźroIt eIőirányzatot tafta|mazoÍt a bevételek
bizonýalan teljesítése miatt, év végére minden zórolás feloldásra került. A folyó évi
bevételek és af012. évípénzmaradvány af0l3. évi kiadásokatfedeńék.
Az éves gazda|kodźts során az önkormányzatnak nem volt likviditási problémája' nem kellett
likviditási hitelt igénybe verľri, az előirźnyzaÍok ztxolása, a bevételi többletek (helyi adó)'
valamint a költségvetés teljesítéséhez igazođő évkozi módosítások biztosítolttźk a folyamatos
ťtnanszírozást. Az önkormányzat és az á|ta|a fenntartott költségvetési szervek
működőképessége zökkenőmentes volt.

Az iinkormányzati feladatok 20Í3. évi változásai:
- a Magyar Állam átvette az önkoľmanyzatoktőI az általĺínos iskolak szakmai

feladatainak el|ttástĺt, valamint a jarási hivatalok kialakaitásával több hatósági
feladatot (gyámiigyi, szociális, okmányiľodai stb. ) ;

- a Jőzsefuaľosi Közteľiilet-feliigyelet f0I3. május I napjźxal átvette a Józsefuarosi
Vaľostizemeltetési Szolgálattól a ',Jófifü'' Biztonsági Szolgálat tevékenységet;

- 2013. november 1-jétől aIőzsefvárosi Kĺjzteriilet-felügyelettől a paľkolási feladatokon
kíviil a közteľiilet-feltigyeIet, a keľületőrség, a kerékbilincselési, térfigyelő-
kameraľendszeľ feladatok átszervezéssel a Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési
Szolgálathoz kerĹiltek, és ezzel egyidejrĺleg a költségvetési szervek elnevęzése is
vtitozott (Józsefuarosi Paľkolás-iizemeltetési Szo|gźiat, Józsefuaľosi Kĺjzterĺilet-
felügyelet és Vaĺosüzemeltetési Szolgálat) ;

- 2OI3. július 01. napjától a I,ÉlBr-Progľam végrehajtását fe|adatęllátó hetyként - a
hajléktalanok foglalkoztatásáva| kapcsolatos feladat kivételével _ a Jőzsefuĺíľosi
Varostizemeltetési Szolgálat helyett a Jőzsefvtlrosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ Iát1a eI (ez utóbbi költségvetési szervet érintő döntését a képviselő-testtilet
20 13 . évben meghozta 201 4. j anuar 1 -j ei hatályba lépéssel) ;

- 2013.június l-jétől aJőzsefváĺosi Kulturális és Sport Kiemelten Kcjzhasznú Nonprofit
Kft. elnevezése JőHír Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéria Kĺizpont Kozhasznu
Nonprofit Kft. (röviđített elnevezése: JóHír Józsefuarosi Nonprofit Kft.) elnevezésľe
módosult. Ezzel egyidejűleg aJőzsefvtrosi KĺjzösségiHazakNonprofit Kft.-től átvęttę
a Józsefuaľosi Galéria és a Zászlőgyujtemény fenrúartását, az tinkormányzati
renđezvények, az ágazati tinnepségek, az Eurőpa Belváľosa Progľam II. pľojekt
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keľetében lebonyolítandó programok, rendezvények szewezését, lebonyolítását,
valamint e||átja a Jőzsefváros keriĺleti közéleti lap kiađásáva| és az önkormányzati
honlap műk<j dtetésével kapcsolato s feladatokat.

- f0I3. július 6-tő| 2013. december 21-ig őstermelői piac mĺíködtetésérol döntött a
képviselő-testtilet ,,Józsefuarosi Heti Piac'' elnevezéssel a Budapest, VIII. keľĹilet
Gyulai Pál utca Rfüóczi út és Stahly utca közotti szakaszon;

- az önkormányzat tĺibb. jelentős nagvságrendtĺ EU-os ptllyázatot nyert, melyeknek
előkészítése és megvalósítása elkezdődött.

A 2013. évi módosított e|íjirálnyzat az eređeti e|őirźnyzathoz képest Zl,|%o-kal magasabb,
melyetaza|ábbie|őirźnyzatmódosításokeredményeztek..

- intézményi működési bevételek l,fyo
- működési célú támogatások és áťvett pénzeszkozok 1,4oÁ

- közhata|mi bevételek 0,7%;o

- felhalmozási bevétel I,60Á
- költségvetési támogatás 0,7yo
- felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök 0,5yo
- pénzmaradvány I5,0oÁ

Azeloiányzat emelkedését jelentős mértékbena20I2' évipéĺzmaradvźny okozta.

Bevételek teliesítése
Az eredeti költségvetésben bevételek és hitelek címén tervezett 17.862.773 e Ft bevételi
előírtnyzat 2I.625.358 e Ft-ra módosult. A bevételęk a módosított előiranyzathoz képest
9Z,SYo-barl, 20.010.629 e Ft-ban rea|izáIődtak. A módosított elofuányzat 76,0%o-a kotelező
feladat,0,I%o-aá|Ianigazgatatásiés23,9%o-aönkéntvá|Ia|tfeladat.
A bevételek - duplĺŁódás (intézményfinanszírozás, pénzmarađvanyt terhelő befizetések,
alulfinanszirozás), pénzmaraďvány, függő bevételek nélktili - 17.420.707 e Ft módosított
e|óírźnyzatźxa| szęmben 15.817.525 eFt folý be (90,8 %).
A bevételek e|őirtnyzat-csopoľtonkénti teljesítését a rendelet-tervezet 4. melléklete
tafialmazza.

1.. sz. sztivegktizi táh|ázat
A befolyt bevételek megoszlása és alakulása az e|őző évekhez viszonyítva

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés 2010. év Meg-

oszl.
Vo

f0t0/
2009.
Y.

201l. év Megoszl.
%

20ÍI/20Í0.
oÄ

2012. év Meg-
oszl.
%

2012t
2011.
t/"

2013. év Meg-
oszl.
%

20131
2012.
o/o

Intézményi
működési
bevétel

2.110.368 I0,6 14f,9 226s 27r 10,3 to't,3 r.746.726 3,') 93,0 2.104.31 tr,f 1f0,5

Adóbevételek s.81s.283 9s,8 6',rs4 863 29,8 113,t 6.911.231 32,6 r02,3 6.203.719 1?O 89,8

Egyéb
közhatalmi
bevéte|ek

3s9.3s3 r,7 s76.012 3,1 t 60,3

Egyéb sajátos
bevéte| (pl.
Iakbér. stb)

1.498.411 7,6 98,4 t 499 196 100,1 l.36r.436 6.4 90.8 r.367.037 100,4

onKonnanyza
ti lakas és
helvisés e|ad.

r.4r3.r34 a1 198,0 696 34r 49,3 469.285 )) 67,4 602.894 r28,5

TelekértékesĹ
tés

74.483 0,4 186,4 0 0 0

Egyéb
felhalmozĺísi
bevétel

4.833 553,0 5f8 995 f,4 t0945,5 r'18-f40 0,8 94.234 {70

Allami/koltség
vetési
támosatás

3.324.338 16,8 93,8 3 205 366 145 96,4 3.29s.069 15,6 rjf,8 2.866.f9r t57 87,0

Támogatasok
és átvett

r.870.361 9,4 100,6 2 6f0 384 11,9 140,1 2.85 1.750 t? 5 I 08,8 r.957.944 10,4 68,7



pénzeszkoz

Hitel t.016.299 5,1 35f8,
I

r 966290 8,9 lqą s 742.080 1ś

KölcsÖn
felvét',
visszafizetés

75-195 o4 19,8 95 467 0,4 t27,0 44.608 0,2 46,'.I 45.081 0,2 101,1

Pénzmarad-
vánv

2.630.921 13,3 78,3 2 458 393 1 1.1 93,4 3-f42.336 15,3 13 1,8 3.019.s60 r 6,0 93,1

osszes bevétel t9.833.626 100,0 106,0 f2 090 566 100,0 I I1,4 21.f02.114 100,0 96,0 18.837.085 100,0 88.8

A fenti szövegközítáblźnatbőI az alźhbiak állapíthatók meg:
- az osszes bevétel l7,ZYo-ka| csökkent az e|ózo évhez képest, melyet elsősoľban a

költségvetési támogatás, az ađőbevételek, az átvettpénzeszkozök csökkenése okozott,
valamint hitelfelvétel sem volt. Az általĺános iskolfü áIlarrl által töľténő átvétele és a
játási rendszer kialakítása miatt _ önkormányzati feladatok átadása - csökkent a
költségvetési tĺímogatás összege és elvonásra keriilt a személyi jövedelmadó bevétel
is.

- 20|2-ben EU-s és egyéb páIyázati fonásból 1.375 milló Ftrea|izźiőđott,f0|3-barĺ424
millió Ft. 2013-ban több EU-s ptiytzatotnyert az onkoľmányzatkoze| 4.947 millió Ft
értékben, de a megvalósítás 2014-2015. évekĺe athtlződik.

- az íntézményi mfüödési bevételek nĺjvekedését a paľkolási bevételek és az Afa
visszatéľülések, a közhatlami bevételekét a kĺi*eruleti bírság bevételek
eredményezték.

- a sajátos mfüĺjdési bevételek összege 20|2. évhez viszonyítva nem változott.
- a felhalmozási bevételek alalkulása a képviselő-testĺilet évközbeni hatźtrozataitól fiigg,

ezért arányaiban és összegében is éventevá|toző nagyságľendű.

Kiadások teliesítése
A kiadások 2I.625.358 e Ft összegű módosított e|oirźnyzatźnak 7],] oń-a teljesült,
15.37].235 e Ft összegben. A módosított előirźnyzat 63,4%o-a kötelező fe|ađat, |,3oÁ-a
á,||amigazgatatásí és 35,3%o-a önként vá|Ia|t feladat.
A kiadások eIőirźnyzat-csoportonkénti teljesítését a rendelet-tęrvezęt 4. melléklete
tartalmazza.

2. sz. szövegközĺ táblánat
A tényleges kiadások alakulása az előző évekhez viszonyítva és megoszlása

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés 2010. év Mego.

%
2010t2
009.o1

f01| ' év Mego.
%

2011ili
0.0.%

2012' év Mego
%.

f012t
2011.
%

2013. év Mego.
%.

2013/f0r2
oÁ-

SzeméIyi
ilrtt2tácÔk

4.901.994 28,2 ooo 4.807.189 98,1 5.026.7t2 28,6 t04,6 3.802.407 24,7 7s,6

Munkaadót
terhelő
itáĺulék

r.262.368 1) 88,3 t.238.2s3 6,6 98, I 1.306.808 7,4 I 05,s 94s.951 grL 7)4

Dologi
kiadasok

6.904.680 39,6 110,0 6.499.295 34,4 94,1 6.668.510 37,9 102,6 6.469.9s4 42,1 97,0

Atadott pe r.266.r18 7,3 II-1,4 t.072.078 5,6 84,7 76r.996 7I,r 1.289.1 I I 8,4 169,2

Társ' és

szociálpoliti-
kai iuttatás
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A fenti szövegkcizi táb|ázatbő| az alábbiak állapíthatók meg:
- aZ cisszes kiadás IZ,9%o-kal csökkent z0I2. évhez viszonyítva.
- a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok csĺjkkenését az á,Italános

iskolák szakmai felađatainak állami átváIIalása, valamint a hatósági feladatok Jaľási
Hivatalokh o z torténő átc s op oľto s ítása oko ńa'

- a dologi kiadások összege is csokkent, melynek oka egyrészt' hogy év kĺizben
feladatok kerÍiltek kiszeľvezésľe az önkormźnyzat gazdasági társaságaihoz, másrészt a
projektekben kevesebb volt a dologi kiadás.

- az átađott pénzeszkozök nagyságát befolyásolja a feladatellátás módja' a dologi
kiadások egy része támogatásként jelent mega feladat átszewezések miatt.

- az ĺinkormlĺnyzat źital folyósított taĺsadalom és szociálpolitikai kiadásokból egyes
juttatások _ ápolási đíj, otthonteľmtési támogatás stb. _ a Járési Hivatalhoz kerültek.

- a felújítási és felha|mozási kiadások összege és részarźnya az e|őző éve|<hez képest
jelentősen csökkent a 2013. évben elnyert, de 2014-2015. évekľe áthuzódó EU-s
p á|y źnatok me gval ó sítás a kö vetke ńéb en.

A 2013. évi kiiltségvetés teljesítésének mérlegét a renđe|et-tewezet l. melléklete, a
pénzforglami jeĺent,ését a 9/]. melléklet tartalmazza.
A mérleg kerület összesen oszlopai konigálásra keľĹĺltek az a|źhbi 3. sz. szövegközi
táblázatb an szerep l ő téte lekke l.
A2012. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó korľekciós tételek miatti intézményi
beÍizetési kcjtelezettségeket támogatás éľtéktĺ működési céka átllett pénzeszkozként, az
alulfinanszirozźs összegét támogatás éľtéktĺ műkĺjdési célra átadott pénzeszközként kell
elszámolni, amely az intézményi és önkormanyzati kort érintően a módosított e|oirźnyzatbarl
1.096.159 e Ft-ot, a teljesítésben 1.083.872 e Ft-ot jelent. A foľdítotĺź.ď:a, melynek összege
79.876 e Ft, a számviteli elszámolási szabályokból adóđóan a dologi kiadások és a mfüödési
b evételek te lj e s íté si ađataib an đlpláző dásként j e l enik me g.
onkormányzati szinten e koľľekciós tételek mind kiadási, mind bevételi szinten halmozódást
jelentenek. Az egyensúly fenntaľtása érdekében ezekkel az összegekkel a 20|3. évi
költségvetés teljesítésének mérlegébenazáwettés azátađottpénzeszkozökadatait, valamint a
műkĺjdési bevételek és a dologi kiadások csökkentésre keriiltek. A mfüödési pénzforgalmi
bevételek teljesített <lsszegében az e|őző évi ktiltségvetési kiegészítések összege _ 1 .093.668 e
Ft - technika jelleggel, szźrrwíteli elszámolási előíľás alapján kétszeresen kimutatásľa kerĹilt,
ezért ęzzęI az osszeggel csökkenteni kell a tényleges mfüĺjdési bęvételt.

3. sz. sztĺve gközi táb|ázat
Kimutatás a pénzfoľgalmi jelentés, a költségvetés teljesítésének mérlege és a

zár számadá s i ľen d ele t-t ew ezet a d ata in ak eltéré s érő l

Bevételek
Pénzťorga|mi jelentés
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- pénzmaradvĺíny elszámolás miatti keriileti
duplázódás

- önkoľmány zatí tźlmo gatás
Bevételek łisszesen
Le: - pénzmarađv ány igénybevételben
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Zárszámadási rende|et-terv ezet és a
kiiltségvetés és teljesítésének mérlege

Kiadások
Pénzforga|mi jelentés
Le: - kiegyenlítő, fiiggő, átfutó kiadás

- pénzmaradvany elszámolás miatti
duplázódás

- cjnkormán y zati támo gatźs
- fordított áfa

Zárszámadási ľende|et-terv ezet és a
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käl és teliesítésének mé

A költségvetés teljesítésének mérlegéből megźi|apítható, hogy a műköđési bevételek mát az
eľedeti előirtnyzat szinten is fedezték a mfüödési kiadásokat, aténylegesen befolyt mfüödési
bevételek összege 2,25 mi||iań Ft-tal haladta meg a múködési kiadásokat. A mfüödési
kiadások 2,5I mĹIliárd forinttal, a bevételek 0,11 milliaľd forinttal alacsonyabban teljesültek a
módo sított eloir źny zathoz képest.
A fejlesztési bevételek eredeti előírányzat szinten a műkodési bevételi ttibblettel egyĹittesen
nýjtottak fedezętet a fejlesztési kiadásokĺa, atény|eges bevételek viszont maľ meghaladtźk. a
kiadásokat. A fejlesztési kiadások 3,75 milliaľd forinttal, a bevételek I,9] mlllíźrd forinttal
telj e sültek al ac sonyabb an a mó do s ított e|oir źny zatnźi.

Pénzmaradvány
A2013. évi gazđá|kodás eređményeként 3.465.244 eFttátgyévi, 1.135.356 e Ft előző évi,
összesen 4.600.600 e Ft bruttó pénzmaradvány és 606 e Ft vállalkozási tarta|ék rea|izáIődott'
A szabad pénzmaradvóny összege 2.]07.30] e Ft, melyből m{Íkndési ].43ő.464 e Ft,
felhalmozósi 670.837 e Ft. A feladattal terhelt és a szabad pénzmaruđvtny felhasznáIását a
2014. évi költségvetésről szóló ĺinkormźnyzat rendelet módosítása fogja taľtalmazní.

Hitelműveletek
Az önkormányzat által igénybe vett hitel állományźlnak ĺisszege 2013. đecember 3l-én 3.320.
497 e Ft, mely 49,8Yo-kal alacsonyabb a20I2. évi állomány összegénél.
AváItőtartozás összege 2013. december 31-én 2.142.931 e Ft volt, 20|2. évhez képest 52,80Á-
kal csökkent. Az źt||arĺl azl. fé|évi adósságátvá|Ia|ás keretében az önkormźnyzattő| 4.46I.125
e Ft adósságot áNźilalt, mely az adósság  }oÁ-ának felelt meg. 20l3-ban az önkormányzat
sem a műkôdési, sem afelhalmozósi kiadĺźsokfinanszírozására nemvett igénybe hitelt.
A 2013 . évi hitelmiíveleteket és a fennálló állomany adósságszolgá|atát a ľendelet-t ewezet 2.
melléklete, a Magyarország gazđasági stabillitásáľól szőIő 20t1. évi CXCIV. törvény 10. $
(3) bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulását a rendelet-tewezet 2la. meIlék|etę
tartalmazza. Az önkoľmźnyzat adósságot keletkeztető ügyletébőI szźrĺrraző targyévi összes
ťtzetési kötelezettsége 15,2%o-a az oĺtkormźnyzat 2013. évi saját bevételeinek, a hivatkozott
jogszabźiyi rendelkezés szerint ez maximum 50,0% lehet.

Az iinkormánvzati vagYon alakulása
Az önkorm ány zat va gyonát ö s sze s ítve a rendel et-t ęrv ezet 3 . mel lékl e te tarta|mazza.
A részletes vagyonkimutatás, a vagyonleltaľ terjedelméľe tekintettel a Polgármesteri Hivatal
P énzngyi IJ gy osztá|yán i smerhet ó meg.
A forgalomképes vagyon értéke a mérlegbena2073. december 31-i időpontra érvényes piaci
éľtéken szerepel. A piaci értékelést ktilső hivatalos éľtékbecslő készítette piaci ĺisszehasonlító
adatok elemzésén alapuló értékelési módszerrel.



A rendelet-tervezet 3la. mellékletében aZ iđegen tulajdonú ingatlanokon végzett.
önkormányzati beruházások aktivált állománya szerepel, ezzel aZ összeggel a
vagyonkataszteľben kimutatott vagyon értéke kevesebb a könywiteli mérlegben kimutatott
vagyon értékénél.
A mérleg főosszege I,2oÁ-kal csĺjkkent. Atárgyi eszktjzök értéke nagyobb mértékben, 2,5yo-
kal ĺ:sĺjkkent, melyet az elidegenített eszközök kivezetése, aZ éves éľtékcstjkkenés
elszámolása valamint a piaci érték csĺjkkenése eredményezett' A tźxgyi eszközcjk
éĺtékhelyesbítése 233 miIliő Ft-tal csökkent a piaci érték vá|tozása miatt. A befektetett
pénzugyi eszközök állománya 15,8Yo-kal csökkent a hosszú lejátatra adott kolcsönok és a
részletre értékesített lakások miatti vételĺĺr tartozások csökkenése következtében. A
követelések l3,6o/o-ka| növekedtek a hátralékok emelkedése miatt. A pénzeszközök tlsszege
9,I%o-ka| novekedett 2012. évhez viszonyítva, melynek egy része lekotött betétben van
elhelyezve. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások II4.4I0 e Ft-tal cs<jkkentek. E
mérlegsoron szereplo tételek között 2013. december 31. napjan csak a személyi jellegti átfutó
kiadások szerepelhetnek a 2014. éví számvitelíváItozźlsok miatt.
A saját tőke cjsszességében 3,4Yo-kal emelkedett, melyet a ktjtelezettségek csökkenése
eredményezett. A tartalékok źt|Iomźnya a pénzeszk<lzĺjk novekedése és az aktív-passziv
pénzügyi elszámolások csökkenése kovetkeztében I},7%o-ka| n<jvekedett. A hosszú |ejźratil
kötelezettségek 64,2oÁ-kal, a rövid lejźratú, kotelezettségek 57,IYo-kaI cscjkkentek. A
kötelezettségek csökkenését az adősság áI|an á|tali átváI|alása eľedményeńe.

Az ĺjnkormźnyzat fulajdonában|évő részesedések, izletrészek állomanyát a rendeIet-tervezet
3/b. melléklete tartalmazza. Az előző évhez viszonyifuĺa a részesedések állománya 4,0oÁ-ka|
csökkent.
20|3. évben 73.005 e Ft-tal cscjkkent azuzletrészpiaci éľtéke aBárka JózsefuĺíľosiSzínhźzi-
és Kulturális Nonproťrt Kft-ben a20I3. évi varható mérlegadatok alapjan.
Az Első Energia-beszetzési onkormaĺryzati Társulás megszűnt, az a|apítői vagyon az a\apitők
között felosztásra keľült. Az onkormźnyzat a beťlzetetl 2.000 e Ft-tal szemben 61 e Ft-ot
kapott vissza.

A felhalmozási elóirányzatok teljesítése, a magas felhalmozási taľtalékok, a zźlrolt
eIőfutnyzatok és többletbevételek miatti átmenetileg szabad pénzeszkozök - az értékállóság
biztosítása érdekében - lek<itott betétként kerültek elhelyezésre (a rende|et-Íervezet 3lc.
melléklet). A lekcjtött betétek á|lományának értéke 2012. évhez viszonyítva 900 miltió Ft-tal
növekedett.

Kiiltséevetési támoeatások
Az önkormányzat költségvetési támogatása előirĺĺnyzatának nettó növekedése 126.381 e Ft
volt, melyből:

- a központosított e|óirányzatok növekedésének ĺisszege 27.990 eFt, az egyéb kdzponti
támogatásoké 133.1 13 e Ft, az adósságkonszolidáció miatt kapott támogatásé 95.I04 e
Ft,

- az egyes jövedelempótló támogatások eredeti e|őirźnyzatábőI 128.909 e Ft-tal
kevesebb került felhasználásra,

- a fe1ađatmutatóhoz kötött és általĺínos mfütjdési támogatások összege az évkozi
módosítások miatt 18.507 e Ft-tal növekedett,

- az egyes szociáIis feladatok tárrlogatása az évkozi móđosítások miatt 19.424 e Ft-tal
csökkent.

Lz év folyamán az á||arni hozzájáru|ások l00,0%io-a keriilt leutalásra a ťtnanszírozásí
szabályoknak megfelelően.



A helyi önkormányzatokz)I3. évi á|talźnos működéséhez és ágazatí feladataihoz kapcsolódó
támogatások, központosított és kötött fe|hasznáIású állami normatívák' egyes jovedelempótló
támogatások elszámolásaként összesen 36.638 e Ft-ot ťlzetetÍ. vissza az ĺjnkormtnyzat az
államrészéreaza|źtbbíakbarlrészletezettekszeint:

- 2012. évi támogatás felülvizsgá|atamiatt 4.683 e Ft,
- 2012. évi feladattalterhelt támogatás fel nem haszná|tńsze 1 e Ft,
- 2013 . évi támogatások elsziĺmolása miatt 1 5.98 1 e Ft.
- egyes jövedelempótló támogatások elszámolása 15.145 e Ft,
- igénybevételi kamat 828 e Ft.

A 2012' évi támogatásokat a MÁK felülvizsgá|ta, az Ĺidtilőhelyi feladatok tźlmogatása alap1át
nem fogađta e|, ezértvisszaťlzetési kotelezettség keletkezett. Az önkormáĺyzat vitatja a MAK
megállapításait és a hatáĺozatot megfellebbezte. A 2013. évi tttmogatásoknál visszafizetés
azért vo|t, mert az igényléshez képest a feladatmutatók csökkentek. A jövedelempótló
támogatások esetében jogszabá|yváItozás lépett hatályba, mely szerint az önkormányzat á|tal
elengedett vagy részetekben történő vísszaťĺzetés esetén az önkormźnyzatnak az źt|Iami
támogatásnak megfelelő összeget a megtérülés idejétől fiiggetlenii|viszakell fizetni.
Az á||ani hozzájáĺu|ások jogcímenkénti alakulását a rendelet tervezet a 8/1-8/3. mellékletei
részletez1k.

A működési és felhalmozási taľtalék e|őirányzatok alakulását a rendelet-tervezet Ile.
melléklete tarta|mazza. Az ercdeti költségvetésben tervezett 79.136 e Ft általĺínos műkcjđési
tartalék eLőirźnyzata az év folyamán az a|ábbi jogcímeken növekedett:

- szabađpénzmaradványból 50.375,0 e Ft,
- Teleki téri piac építése utáni Afa visszatéľülés 108.727,0 e Ft,
- iĺtézményi bevételi többletekbőI 15.363,4 eFt,
- Tolnai L. utcai bcjlcsőde építése páIytzati támogatás 15.64I,2 eFt,
- il. negyedévi bérmegtakaľítás elvonás 56.203,0 e Ft,
- állami támogatási bevételekbő| I.786,9 eFt,
- időskoruak jaĺadéka címén kiťrzetett 2012. december havi támogatás 1.003,3 ę Ft,
- jelz&endszeľes házi segítségnyújtás támogatása 802,0 e Ft,
- 2012. év végi tartásdíj és otthonteremtési tĺímogatás 958,0 e Ft,
- kĺiltségvetési szervek áfa visszaigényléséből 42.]38,0 eFt,
- Corvin Sétany Kft. 40.000 e Ft-os tőkerendezési e|őirźnyzatból megmaruďt tész

4.481,8 e Ft.
Az aIábbi évkozi fe|hasznáIások miatt az źl|talźnos taľtalék összege az évvégére |09.043,9 e
Ft-ra csökkent:

- költségvetési szervektźtmogatása 46.150,1 e Ft,
- önkorm ányzatí tulaj donú gazdasági társaságok támo gatása 7 4 .27 2,3 e F t,
- Józsefuaľosi Közbiztonsági Polgáľőrség és Katasztrőfavédelmi onkéntes Tűzoltó

Egyesület tźlmogatása 8.000,0 e Ft,
- önkormányzati fejlesztések 32.360,0 eFt,
- önkormźnyzati működési kiađások 22.586,5 eFt'
- őstermelői piac bevételi kiesése 1.351,0 e Ft,
- meghibásodott térfigyelő-rendszer műszaki javitása3.238,5 ęFt,
- á|Iarritámogatás lemondás 1.858,8 e Ft,
- társasházak vissza és vissza nem térítendő támogatása 6.469,5 eFt,
- Muzsikus Cigĺányok Parkjĺínak megvalósításźůloztámogatás 6.604,0 e Ft,
- az illegális hulladékkezelésre vonatkozó szolgá|tatásí szerzóđés megkötéséhez2.775,0

e Ft,
- első osztályosok támogatása3.250,0 eFt,
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- Coľvin Sétány Pľogram szerzoďéses jogviszony megsztintetése miatt kozjegyzői nem
peľes eljárásra 20.000,0 e Ft'

- Ludovika Campus benlházásra 3.500,0 e Ft'
- hangos térfigyelő kameľák kihelyezése 16.510,0 e Ft,
- 2 db platós autó beszerzés 10.045,0 e Ft,
- Losoncitéri jźúszőtéľ játszóeszkcizeinek javítása 3.800,0 e Ft,
- utak közviIágítás hiányosságainak megsziintetése 5.400,0 e Ft,

A miiködési céltartalék eľedeti 355.737 e Ft-os elóirźlnyzatáĺak73,2%o-afe|haszĺálásra került
a j őv áhagyott fe l adatokĺa.
A 2012. évi szabad pénzmaradvany terhéľe 26I.143 e Ft összegben (Auróra u. rendelő
felújítása 9I.916 e Ft, Futó 5-7-9. telekéľtékesítés 82.227 e Ft, Corvin Sétany Kft.
tőkeľendezés 40.000 e Ft, NépszíĄźo u. kandeláber csere 7.000 e Ft, Ezüstfenyő Gonđozőhźz
fe|tĄítása,20.000 e Ft, Szigony u. ovoda felújítása 20.000 e Ft) fejlesnésí céItartalék képzése
tcjľtént. Ev kcjzben az Autőra u. rendelő felújítása 9I.916 e Ft és a Corvin Sétĺány Kft
tőkerendezés 40.000 e Ft előirányzat címesítve a bervhtzási kiadási eIőirćnyzatra
átcsopoľtosításra kerĹilt. A Futó 5-7-9. telękértékesités 82.f27 e Ft megemelésre kertilt
|72.44I e Ft-ra ttlbb kiadási előiránvzat torlésével szemben az értékesítés bízonyta|an
teljesítése miatt.

II. Bevételi és kiadási e|őirányzatok teljesítése címľend szerint

11 000 cím: onkormíłnyzati ktiltségvetés

Bevételek teljesítése

A 2013. évi kĺiltségvetésľől szóló ľendeletben meghatározott címľend szerinti bevételi
e|őir ány zatok telj e s íté s ét a ľende 1 ęt-terv ezet 4. mellékle te r ész|etezi.
A bevételek _ pénzmaradvtny és fiiggő_átfutó bevételek nélkül - a módosított előiranyzathoz
viszonyítva 89,2 Yo-ra teljesültek. A módosított előiranyzat73,3oÁ-akotelezo fe|adat,O,IoÁ-a
á|Ianigazgatatásiés26,6oÁ-aönkéntvti|a|tfeladat.

Műktidési bevételek
A mfü <j dé s i bevétel ek telj e síté sét a 4 . szov e gko zí tźtb|tnat r észletezi.

4. sz. szővegközi táb|ázat
Me.: ezeľ Ft

Bevételek megnevezése Módosított ei. Teljesítés Te|i. "Á
Intézményi műkiidési
bevétel kamatbevétel nélkĺil 76s 78s 799 329 r04,4
Kamatbevételek

értékpapír, l ekötött b etét
elidegenítés miatti kamat
bankszĺáml a kamat bevétel

125 000
31 000

r23 802
10 389
4 244

99,0
ą?5

Egyéb sajátos bevételek (lakbér,
helyiség bérleti díj, bérbev . kozĺjzemi
díiak' lakásóvadék,

1 463 996 r 367 037 93,4

Helyi adóbevételek
(ip aruzé sí, gépj ármtl, építmény, te l ek,
idegenforgalmi, pótlék, bírság)

5 901 942 6 203 119
105,1

Igazgatási szoleáItatás i dĺi I 000 63 6,3

HelyszÍni' szabálysértési és egyéb
bírsápok

500 4 367 873,4
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Fenti szcive gkozi táb|ázat ađatai aIapjćn:

- Äz intézményi műkłidési bevételek
Az iĺtézményi mfücĺdési bevételekben került számvitelileg elszámolásra a fordított áfa
79.816 e Ft összegben, mely tényleges bevételt nem jelent az önkormźnyzatnak. Ha ezzel
csökkentjük a tényeges bevételeket, a módosított e|őfuáĺyzathoz viszonyítva 6%-ka|
alacsonyabb a teljesítés.
Jelentőscbb bcvótcl kicsós 78.832 c Ft a I|502 címcn mutatkozik, mert az oľczy-parkban
e|he|yezett tárgyi eszkĺjztjk értékesítése nettó 80.000 e Ft osszegben fe|haImozźlsi bevételként
keľült elszámolásľa, igy ténylegesen nem volt bevétel kiesés. A 11601 törzsvagyon
karbaĺtartása, fejlesztése címen 11.668 e Ft a bevétel kiesés, melyet a Prź.ĺer iskola
béľbeadásának elhúzódása okozott.
A módosított előiľányzathoz képest jelentősebb bevételi többlet az alábbi feladatokon
realizáIőđott:

o ingatlan hasznosítás 2.908 e Ft
o iskolák helyiségeinek bérbeadása 4.I4I eFt
. ideiglenes piac bérleti díj 5.8f2 eFt
o Auróra győgyszertár bérbeadása I.778 eFt
o továbbszttmlźzott gźnenetgia szolg' 12.0f6 eFt
. fiiggő bevételek elszĺímolása végleges bevételként 12.543 eFt

- Egyéb sajátos bevételek
A |akőhźn-mílködtetési bevételek előkényzatát és teljesítését a rendelet-tewezet 4lb.
mel lékl ete tarta|mazza.
A bevételi eloirźnyzatok összességében 93,9oÁ-ra, akote|ező feladatoké I03,9Yo-ra, az onként
vállalt feladatok eloirányzata I6,3%o-ra teljesült. A kötelező feladatok bevételei között
|45.170 e Ft összegben előirźnyzat nélkül kerĹilt elszámolásra a 20|4. évi új szĺmviteli
előírásoknak megfelelően a 20|3. december 31-ig fiiggő bevételként nyilvĺántartott helyiség
óvadék és a lakbéľhátta|ékbabeszánitandó lakásfenntaĺtási szociális támogatás bevételként el
nem számolt háĺyada. Ezen bevételeket feladattal terhelt maľadványként kell źtthozri 2014.
évre. Az önként vállalt felađatok e|őírźnyzatábarl szerepel összesen 82.914 e Ft, mely a lakás
és helyiség elidegenítés áfa bevétele, mivel ez atevékenység nem Áfa köteles, ezért a teljes
elidegenítés felhalmozási bevételként keľĹilt elszámolásra.
A lakások bérbeadásábő| tervezett bevételek 92,2oÁ-a, akozizemi díjak továbbszámlazásábő|
szźlrmaző bevételek 85,l%o-a rea|izáIődott. A bevétel kiesést a lakosság fizetési moráljanak
romlása, valamint a rezsicsökkentés okozta. A rezsicsökkentés miatt akonlzemi kiadások is
csökkentek. Sem a bevételi, Sem a kiadási előirźnyzatok évközben nem kertiltek módosításľa
a Koľmány rezsicstikkentési dcĺntéseinek hatástra.
A helyiségbérleti díjak módosított eIoirźnyzata 97,4%o-ban és a kapcsolődő köznzemi díjaké
96,6Yo-ban rea|izá|őđott. A béľlők részétł5| gazđasági nehézségekľe hivatkozva jelentős volt a
bérleti díj csökkentéséľe irányuló kéľelem.
A szerző đéskö veté sb ő | származő k<jtb érb evétel el ő irany zatának kétszeľe s e fo lý b e.

- Az igazgatási szolgáltatási díj bevételi e|őirźnyzat 6,3%o-a folyt be a tényleges
szo|gá|tatások alapj an.
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5. sz. sztivegközi táb|ázat
Adóbevételek alakulása

Fenti szöve gkozí ttlblt.zat ađatai a|apján:

A helyi adóbevételek az eredeti e|óirźnyzathoz viszonyítva 301 '777 e Ft-tal, azaz 5,7Yo-ka|
magasabban teljesültek. Helyi iparuzési adóból 115.827 e Ft többletbevétel rea|izá'Iődott. Az
idegenforgalmi adó előirźnyzat túlteljesítését eloző évi hátra|ék behajtása, illetve 20l4-ben
esedékes ađő 2013. december hóanpban történő megfizetése okozta. Az óvatosság elvének
szem előtt 1'artásźwal került sot az építményađő tewezéséte, az adóbeszedés hatékonyságĺának
növekedése kĺjvetkeztében rca|izźtlódott többletbevétel.

Felhalmozási és tőkeiellegíĺ bevételek
A felhalmozási bevételek teljesítését jogcímenként a6. sz. szovegkozittLbIazatrész|etezí.

6. sz. szövegktizi táh|ázat

Me.: ezer Ft
Bevételek
megnevezése

Eredeti
e|őirőnyzat

Módosított
e|őirányzat

Teljesítés Telj %

Epítményadó 2 000 000 2 000 000 2 150 274 107,5

Telekadó s0 000 s0 000 61 434 1f2,9

Idegenforgalmi
adó

120 000 120 000 160 980 r34,2

Iparuzési adő 3 527 942 3 s27 942 a
J 643 769 r03,4

Gépjáľmúadó 168 000 168 000 169 589 100,9

Pótlékok' bírságok 36 000 36 000 17 673 49,1

Osszesen 5 901 942 s 901 942 6203 719 105,1

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Telj. o/o

onkormányzati lakások értékesítése 1 12 000 77 269 69,0

Arverésen értékesített lakások és
helvisések értékesítése

r4I 732 306 863 216,5

onkormányzati helyiségek éľtékesítése 165 354 137 730 83,3

Lakásforgalmi értékkülönbözet r 032

Részesedés éľtékesítés 61

BH-25 3 8 hitelkeľet zźrolt betét szfunla
kamata

rs 793

Felúj ításho z, b ervhźzáshoz kapcsoló dó
Afa visszatérülés

2s1 790 77 926 30,9

Mogyoródi telekétékesítés 13 386

Futó u. 5.,7''9. telekértékesítés 172 441

Vajdahunyad 5. telek visszavásiírlás áfa
visszaigénylés

25 386

orczy-parkban Iévő ingatlanok
értékesítése

80 000

MAV lakótelep értékesítése r77 953

Osszesen: t 060 042 696 674 65,7
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A fenti szövegközi táb|tĺzaÍ. előirányzat oszlopa nem tartalmazza a lakás és helyiség
elidegenítés áfa taľtalmtÍ., mert a mfüödési bevételek kĺizĺitt kertilt megfervezésre. A tábltzat
ađatai szerint a felhalmozási bevételek módosított előirányzata 65,7%o-ra teljesült, ha az
előirányzat korrigálásra kerül az áfa ađataival, 82.914 e Ft-tal, akkor a teljesítés 6l,0yo. A
konigált e|oirányzathoz képest 446,3 millió Ft-tal kevesebb bevétel rca|izáIőďotĺ. Az
önkormányzati |akás és helyiség értékesítési bevételek együttesen 19.862 e Ft-tal balađják
meg a módosított előirányzatot. A bevételek nagyobb hanyada az önkormtrryzati lakások és
helyiségek áľverésen történő értékesítéseiből származik. osszesen hat ĺírveľésen tortént az
értékesítés. Az egyösszegu lakás és helyiségelidegenítések e|oirtnyzata nem teljesült, miután
a vételi szándékok jelentősen visszaestek.
Az év folyamán nem érkezett ajánIat a mogyoľódi telekľe és a Futó utcai telekTe, valamint
évközben a MÁV lakótelep értékesítésének előkészítési munkái kezdođtek csak eI, ezért
bevétel nem r ealízáló dott.
A felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsotódó Afa visszatérítés előirćnyzatbő| a Teleki téri
piac kivitelezési szárrláibaĺ felszámított előzetes áfa kerĹilt visszaigénylésre. Az e|oirźnyzat a
Magđolna Negyed Program III. (MNPIII.) |akőhaz felujítások Afa visszaigénylését is
tarta|mazza. Tekintętte1 arra, hogy az ĺinkormányzati bérhazfe|iĄítások csak 20l4-ben
kezdődnek meg, ezért a visszaigénylésre nem volt lehetőség.

Véglegesen átvett pénzeszktiziik
A felhalmozási és a működési céIra áBĺett pénzeszkozok ptiyázat tÍjén kertilnek az
önkoľmányzathoz elszámolási kötelezettség mellett. A bevételeket a pályázatban
me ghatáro zott fe|adatra kel l foľdítani.
Azt jnkormányzathozbefolýátvettpénzeszkozok:

o műkodési célú támogatás á|IamháńaÍtáson belülľől: 147.332 eFt
o e|ózo évi múködési célú péĺumaradvĺíny átvétel: 485.398 e Ft
o eloző évi költségvetési kiegészitések: 108.941 e Ft
o múködési célú pénzeszkozátvételek á||aÍflhá^aÍtáson kívülről: 20.250 eFt
. felhalmoztsí cé|ű támogatásértékű bevételek: 292.342 eFt
C e|ózó évi felhalmozási célú pélumaradvány átvétel: 7.227 eFt
o felhalmozási céItlpéĺueszkozátvételek á||anháńartáson kívülről: 68.980 e Ft

A páLyázatok részletezését aľendelet-teryezet 1/c. melléklete tarta|mazza.
A Józsefuárosi Parkolás-tizemeltetési SzolgáIat a 2013. évi bevételeiből száľmaző beťĺzetési
kötelezettségét csak 2014. első negyedévében teljesítette, melynek tisszege 67.725 eFt.
A támogatásértékű mfüödési és felhalmozásibevételekben tewezett Euľópai Uniós páIyźnati
pénzeszkozök a feladatok})I{. évre töľténő áthiuődása miatt nem kerĹiltek leutalásľa.
A Volksbank (elenleg Sbeľbank) a BH-351512004 számu Bęruhĺázási hite|szerződés alapjan a
hitel futamideje alatt az <jnkormźnyzat tészére támogatást nýjt, a 2012. évben esedékes
támogatást 6.160,2 e Ft összegbeĺ2013. február 11. napjan utalta át a Bank és a2013. évi
támogatźs is, 6.511,8 e Ft átutalásrakerĹilt 2013 végén, mely nem került e|őirányzatosításra.

Felhalmozási és műktidési célú támoeatási ktilcsönök vÍsszatéľĺilése

A felhalmozási kölcsĺjnök törlesztéséből összesen 35.081 e Ft folyt be,26,6oÁ-kal több mint a
mó do s ított előir ány zat.

;ĺ
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Megnevezés Módosított ei. Telj. Te|j "Á

Helyi támogatás 150 501 334.0

Munkáltatói lakásép ítési
támogatás

2 000 3 797 189,9

TĺírsashĺŁak tészére nffi tott
felúiítási célú kölcsĺjn

20 000 25 213 126,1

Corvin Sétány Kft. ľészére
nvriitott tasi kölcsön

5 570 5 570 100,0

Osszesen 27 720 35 081 L26,6

Kölcsön fajtánként az a|ábbiak szerint alakult a törlesztés:
7. sz. szövegközi táh|ázat

Me.: ezer Ft

A Bárka Józsefuarosi Szíĺ.hźnĹ és Kultuľális NonproÍit Kft. 20.000 e Ft rcjvid lejáľafu
mfüödési célú tagi kölcsönben részesült,, melynek visszaťlzetésének hatáideje 2014.tę
módosult.
A Józsefuaľosi Kĺjzösségi Házak Nonprofit Kft. részéľe az önkormźnyzat 10.000 e Ft
mfüödési kolcsönt nyújtott 20l3-ban pźiyázati önĺész megelőlegezésre, a kolcscjnt a
Nonpľofit Kft. december 31. napjáig visszafizette.

Az onkormányzat áItaI nyrijtott hosszú |ejáratí fe|ha|mozási kölcsönok állományának
v á|tozźsát az a|étbbí 8 . sz. szö ve sko zi táblźLzat tarta|mazza.

8. sz. sztivegközi tá,b|ázat
Me.: ezer Ft

Kiadások teljesítése

A kiadások 18.597.343 e Ft összegtí módosított előirányzatanak 71,|oÁ-a teljesült 13.230.097
e Ft összegben. A módosított elóirźnyzaton belül a kote|ezo felađatok aránya 59,6%o, az
önkéntvá|Ialtfeladatoké39,4yo,azźilamigazgatásífeladatoké1,0yo.

A f0I3. évi költségvetési rendeletben meghatźrozott címrend szerinti kiadási előirźnyzatok
telj e s ítés ét a ľende l et-t erv ezet 4. mellékl e te taľtalmazza.

Megnevezés 2012. dec.31. 2013. dec.31. váL|t. "Á

Helyi támogatás 6 204 5 703 9r,9

Munkáltatói lakásépítési
támogatás

13 98s 10 686 76,4

Tarsashazak részére nýjtott
felúiítási célú kölcsön

s4 283 46 2r8 85,1

Lakás és helyiség elidegenítés 958 087 868 140 90,7

Corvin Sétany Kft. reszere
nvúitott tasi kölcsön

5 570 0 100,0

Osszesen I 038 129 931 347 89,7
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A kiadások alakulása előkáĺyzat csoportonként és címenként:

Személvi iuttatások

A rendelet-tervezet 4. melléklet aďatai alapján a személyi juttatások módosított e|őirányzata
69,3%o-baĺl. a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźljfuulási adóé 69,2oÁ-ban keľült
felhasználásra.
A bérmegtakarítás egy része feladattal terhelt, melyet a pénzmaradvány elszĺímolása
jogcímenkéntl.arta|maz.

A címĺendben szereplő feladatokon aZ időaľanyos teljesítéstől eltérő teljesítések okai:
- a 11101 címen a tisztségviselők és bizottságok saját kereteinek feIhasznáIása, bíľáló

bizottsági tagok díjazása kerül elszámolásra, a teljesítés 9I,60Á, a marađvźny az
áthilző ďő kifi zeté sek fe dezete.

- a 71103 címen a Jőzsefuaĺos újsággal kapcsolatos megbizźsi díjak szerepelnek,
maradvány nincs.

- a 11104 címen a Tuzoltőpaľancsnokság a|ka|mazotíainak rendvédelmi jutalma 2013.
decemberében kifizetésre kerĹilt, ďe 20l4-ben jelenik meg a béterhelésben, ezért a
mar aďv ány feladattal terhelt.

- a 1I20I címen oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatokĺafe|haszĺálás nem volt, a
maradvány szab ad' p énzmar ađvány.

- a 11301 címen kerĹilt elszámolásra a TAMOP-5.6.1-C-111I-20I1 EU-s páIyźzat
személyi jellegtĺ kiadásai, a maradvany feladattal teľhelt.

- a |1604 cím a KMOP-5.1lB-12-k-2012-0001 MNPIII. EU-os pá|yźzat e|őirányzatát
tartalmazza,amaradványazáthűződófeladatokatf inanszirozza.

- a |1605 címen az e|őirźnyzat aKNI0P-4.3.2lNI3-2013-0001 Auľóra utcai rendelő
EU-spáIyźzatonrészéttartalmazza'af eladatmegvalósítása2}I4-Z015-bentörténik.

- a 11706-02 címen önkormányzati feladathoz kapcsolódó tanácsadó díj keľült
tervezésľe, a marudv ány feladattal terhelt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében kamat kiadások nélkül 80'4oÁ-ra teljesültek, cimenként az
alábbiak szerint:

- A tisztségviselők és bizottságok saját keretei címen a maradvźny kötelezettséggel
terhelt.

- A nemzetkozi kapcsolatok címen felhasznźiźls nem volt.
- PR tevékenységek és Józsefuĺíros újság szekęsztése cím előiľanyzatán a maraďvtny

feladattal terhelt.
- onkoľmźnyzati rendelet szerint adható kitúntetésekhez tervezett eLoirányzatok

felhasznáIásľa keľĹiltek.
- A tagsági díjak előirĺínyzaÍon nincs maľadvany.
- A pénzmaradvány címen kiadásként előző évi pénzmarudvźny _ állami tźlmogatźs

elszámolása _ visszafizetés jelenik meg.
- A helyi és központi adók címen elszámolt - technikai jellegű - fordított áfa79.876 eFt

összegben a mfüödési bevételekben is kimutatásra keriil.
- Az egyéb feladatok címen a 2013. évi difforenciált idegenforgalmi adó támogatás

szerepel, fe|hasznáIás nem vo|t az e|oirźnyzatra.
- oktatáshoz kapcsolóđó feladatokon a teljesítés 3l,6Yo-os. A Józsefuĺáľosi Kĺjzoktatási

Napok és tanaulmányi veľsenyek kiadásait finanszírońa az e|őírźnyzat..
- A szociális feladatok kivásáľlása, szociális szo|gáItatások címen kötelező feladatként a

pszlchiźĺriai betegek nappali ellźúása, a 0-3 éves koru gyermekek átmeneti otthona
feladatellátása, valamintazltcai szociális munka, mint kivásarolt szolgáltatás költsége
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jelenik meg. 850 e Ft keľült kifizetésre a Szociális Szo|gtitatástervezési Koncepció
elkészítésére és 5.022 e Ft a ĺyári szociális gyermekétkeztetésre. Ezen a címen kertil
elszámolásra a TÁMOP-5.6.1-ô-1 y1-2)1t Éu-s pźiyázat. A dologi előirányzat 6,162
e Ft volt, f073-ban abeszeruési eljaľások kerültek lefolytatásra, afe|hasznáIás 20I4-re
ź"/ihűzőđlk.
A közhasznúak fogla|końatása címen a felhasznáIás l00,9Yo-os, mert a Munkaügyi
Kozpont a támogatást utólag utalja Ie az önkormanyzat részéte' de a feđezet a
céltartalékon biztosított volt.
A szociális rászoruItsági szociális és gyermekvédelmi segélyen a dologi kiadási
e|oir ány zatok e gyütte sen bi zto s íto ÍÍák a fedezetet a p o stakö lts é gekľe.
Kömyezetvédelem e|őhźnyzat terhére a fźk fenntartásaľa/gonďozásálra és a kisállat
tetem elszáIlításźtra nem volt kifizetés.
Koztisztasági feladatokon belül az illegálisan kihelyezett hulladék e|szti|ítására
26.884 e Ft keľült kifizetésľe a Fővĺíľosi KözterĹilet Fenntartó Zrt-veI kötött szeľződés
a|apj áĺ. A maradvány feladattal terhelt.
A köĺerületi feladatokon a fe|hasznáIás 87,80Á, a közterület foglalás miatti áfa
befizetés összege 20.365 e Ft volt, utcanév táblákĺa92,6 e Ft kerĹilt kifizetésre.
A karácsonyi díszkivilágitás eIőirźnyzat terhére 3.519 e Ft tlsszegu számIa kifizetése
2014. évre áthúzódott.
Kátyú kfura2013. évben 753 e Ft keľĹilt kifizetésre.
Az ideiglenes Teleki téľi piac dologi kiadási e|óírźnyzat az Afa befizetéssel tullépésľe
keriilt' a bevételi töbletek fedeńék a kiadási tĺjbbletet.
A vagyongazđáIkođás, eliđegenítés, vagyonnyilvántartás címen afe|haszná|ás |fI,9Yo
mértékű voIt' Az eloirźnyzat terhére került elszámolásra a Trefoľt u. 3-5. ingatlan
bérbeadása miatti áfa befizetés 13.600 e Ft összegben, a bérleti dijat a bérlĺí nem
ťĺzeÍÍemeg.
A törzsvagyon kaĺbantattása, fejlesztése címen elszámolt dologi kiadásokat a rendelet
terv ezęt 4 l a. mellék]'ete részletezi.
A lakőhaz műköđtetési kiadásokat a rendelet-tewezet 4/b. melléklete taľtalmazza. A
kötelező feladatokon a2.6I5.389 e Ft dologi kiadási e|őirtlĺyzattal szemben 2.186.830
e Ft került fe|haszná|ásra. A kozizemí díjak e|oitnyzaÍźnak 77,7%o-a került
fe|hasznáIásra nagyrésń' a rezsícsökkentés batásáĺa. Tényleges meglakaľítás az źfa
befizetésnél kelettkezett 60.714 e Ft-ban. A Kőris u. telek jogi rendezése 20l4-ben
váthatő, ezért nem volt kifizetés. Az önként vźila|t feladatok dologi e|oirźnyzata
63,9%o-a lett felhasználva. Nem került fe|hasznźiásra a Kőris u. 35. sz. alaÍti épület
bontására jóvahagyott e|oirźnyzat. A telek értékesítések elmaľadása miatt sem az źfa
befizetésre' sem a bonyolitási đijL<ĺťlzetésére nem volt szfüség.
A Kisfalu Kft. đíjazása nem emelkedett 2010. évhez viszonyítva. Az eIőirźnyzatok
fe|haszná|ása, az árhúződő fęladatokat figyelembe véve 100,0%o-banmegtörtént.
A RÉV8 Zrt. bonyo|ításábaĺ végzett lakás-ľehabilitáció és Corvin- Sétany Program
felhalmozási, felújítási és đologi, kiadásait a rendelet-tetvezet 4lc. melléklete
tartalmazza. A kiadásokon belül a REV8 Zrt. đíjazásara7.503 e Ft keľült kifizetésre.
A 11604 címen az MNPIII. projekt kiadásait a rendelet-tewezet 4/d. melléklete
tartalmazza.
T ár s adalmi, ko z o s s é gi, s zo ciólis é s b{Ínme gel ő zé s i pr o gr amo k
T] Társadalmi akciók megszerýezése: a Társadalmi Akciók Munkacsoport 2013.
maľcius őta valamennyi bérházban valósított meg lakossági és gyermek
rendezvényeket. 2013. május 22-én a képviselő-tsetület elfogađta a projektben érintett,
legkľitikusabb szociális és műszaki állapotban lévő bérházak Stratégiai és Cselekvési
Teľvet. 2013. május 10-én sor keľült a Mátyás tér (keľítésen belüli) parkjában
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növények tiltetéséľe a lakosság bevonásáva|. 2013. május-junius folyamán naponta
kerültek megľendezésre lakossági találkozők a projektben résztvevő önkormányzati
bétházakban.f}|3. szeptembeľ 14-éĺ megtartott Szomszédsági ľendőr Bemutató
rendezvény végén a helyi lakosság és a résztvevők bevonástna| került meghirdetésre
TIlI12,,Paľktakaľítás, gondozás,, alptogram' amely kapcsolódott továbbá a,,TeSzedd''
országos mozgalom e napra kitűzött rcnđeméĺyéhez.
T]/2 ,,helyi környezettudatosság elősegítése (zold udvaľok kialakítása, kisebb energia
hatékony beruhazások) projekten belül a zo|d' udvarok kialakításanak előkészítése
megkezdődött. A növények, eszkcjzök beszeľzése megtörtént, a zolđítési akciók
előkészíté se, megvaló sítása fo lyamatban van.
T2 KeszýiÍgyár Kozösségi Ház pľogramjai: f0I3. marcius 1-jén megkęzđodtek.
Szabądidős programok; a Nyitott htn, fog|alkozások heti két alkalommal keddi és
csütĺjrtöki napokon, a Kézmuves szakkör heti két alkalommal kertil megrendezésľe.
oktatás, fejlesztés: a Csámpai Rozi festőműhely heti 5 alkalommal délutanonként
múködik, kiállításra is sor került. A mentor pľogľam folyamatos, a tanulók
konepetálása délutáni foglalkozások keretében történik a hét minden napján.
Keszýíigyári Napok: f01,3. augusztus 30-3l-én kerÍilt megrendezésľe a Mátyás téren
és a KcjzosségíHźzban'
T3/2 Szomszédsági rendőr program: aZ önkormányzat egyĹittmfüödési megállapodást
és szerződést kdtött a BRFK-val ,2013. április 17 -én. A Szomszédsági Rendőr jaĺőľök
2013. május Z-tn megkezďték a munkát. 2013. szeptember 14-én sor került a
Szomszédsági Rendőr Program bemutató rendezvényére.
T3/3 és T3/4 Bűnmegelőzési stratégia és 99-es busz kísérleti projeh: 2013 máĺciusban
megkezdődött a Rév8 Zĺt. |eboĺyolításában e projektelemek megvalósítása is. 2013
nyaŕn lebonyolításra keľĹilt egy több hetes teľepi felmérés a 99-es busz vonalát
illetően, amelyről 2013. augusztusban elkésztilt az ereďményeket összefoglaló előzetes
szakmai vitaanyag.
T4/2 Intenzív csalódmegtaľtó szolgáltatások, T4/3 Családfejlesztési szolgáltatás: az
önkormanyzat megbizási zeľzőđéseket kĺjtött a feladatot ellátókkal, akik folyamatosan
együttmfüödnek a családokkal és egyéb társszervezetekkel. Kiválasztásra keriilt a
pľogramban részt vevő 56 család, akik motivációs csomagok fognak kapni.
Képzési, fo glalkoztatás i pro gr amok
G I / I Képzések, szakképzés ek
Közbeszetzési eljaľás eredményeként az önkoľmányzat szerzőđést kötött festő,
mźno|ő, tapétźlző és a villanyszeľelő képzésre vonatkozóan, mely képzések 2013.
augusztus 29-én és 30-an megkezdődtek.
G]/2 Készségfejlesztő képzések: ezek kozé tartozott. a Webľe Nagyi! heti két
alkalommal, a 10 osztályos fe|zárkőztatő képzés, a felnőtt képzési progfam a heti öt
alkalommal.
GI/3 ]0 .osztályos felzárkóztató képzés keretében a Mentor progÍam folyamatos.
G2/1 Alláskereső Klub, Tanácsadás megváltozott munkaképességiÍek részére;
Álląskereső tréning, ,,Pályám ĺelé',, ,,Üdv a klubban,,projektelemek is folyamatosan
biztosításra kerülnek hetente, egyéni vagy csoportos foglalkozások keľetében.
G2/2 Állásb orze : 2OI3 . április 25 -énés novemb et 2I -énkeľült megrendezésre.
G2/3 Munkába állást segítő klubok, G2/4 Karľierút fejlesztés és tanácsadós,
di áĺcrnunka ment or ál ás
Program Alap: 20|3. júniusban 5 témában a pá|yazati felhívások meghirdetésre
kertiltek. A képviselő-testiilet 20|3. szeptember 18-án fogadta a Programalap
a|ďualizá|t Működési Kézikcinyvét és az ilj páIyázati felhívásokat. A benyrijtott
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pźiyázatok egyrésze elfogadásra keľült, a támogatási szerződések megkötése
folyamatban varmak.

- a |1605 címen a kiadásokat a ľendelelteĺvezet 4/e. melléklete tarŁalmazza:
o a Teleki téri piac dologi kiadásaiľa az ideiglenes piac konténereinek bérleti

dijáraz3'279 e Ft került kifizetésre.
o azEIJ Belvarosa Projekt II. kiadásaibaĺ anÉvs Zrt. részére bonyolítási đij, az

EU Belvarosa Proiekt I. kiadásaiban könywizsgáIatí díj és szakvélemény
költsége lett elszámolva.

- A polgárvédelmi feladatok e|őirźnyzat. terhéľe nem volt felhasználás.
- A foépitész feladataihoz kapcsolódó előiranyzat terhére a tervtanács díjaztstra,

értékvédelmi táblźi<ĺa, illetékľe, golyónyomós tábla kihelyezéséľe és szakértói díjra
történt felhasználás.

- A 11'704 címen tervezett előirányzat a gyermekorvosi ügyelet e||átását, valamint a
fogászatí ellátás kivásźrlásátťĺnanszítozza, Afe|haszná|źs folyamatos és egyenletes, a
maradváný kötelezettség terheli.
Itt keriilnek elszámolásra aháziorvosok ľezsiköltségeinek áNźt||a|ása miatti kifizetések
is. A tervezett25.350 e Ft-tal szemben afelhaszĺét]rás 23.460 ęFt.

- A 11706-01 címen a decemberi hószolgáltatáS díjanak kifizetése áthúzódott 2014.
évľe.

- A 11706-02 címen belül kerül elszámolásra többek köz<jtt a könywizsgálat díja, jogi
és szakértoi díjak, a kozbeszerzésí díj, kozbeszerzési biztosíték visszafizetése,
vagyonéľtékelés, bankkoltség' peres eljárásokban ťlzetett káľtérítések. A maľadvány
összege 50.442 e Ft, ebből feladattal teľhelt 21.562,5 eFt.

Miíkiidési és felhalmozási célra átadott pénzeszktiziik

A mfüođési és felhalmozási céka átadott pénzeszkozok e|őirźnyzaténak teljesítését
támogatott szervezetenként, célonkéĺt a rendelet-tervęzet lld. melléklete tnta|mazza' A
pénzeszkozok átađźsa a képviselő-testület á|tal jóvĺĺhagyott ĺisszegekben a céloknak
megfelelően tcjrtént. Az ĺjnkorményzat kĺiltségvetéséből átadottpérueszkĺjzök:

o mrĺködési célú pénzeszkozátadások áIlanháńartáson kívĹilľe 829.414 e Ft

o műkĺjdési célú tźlmogatáséľtékű kiadások
o előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

. felhalmozási cé|,(ltámogatásértékű kiadások
C előzo évi felhalmozási céIu pénzmarađvtny túadás

73.794 eFt
568.795 e Ft

15.300 e Ft
2f.452 eFt

. felhalmozási célú pénzeszkozátadások á||amhánartáson kívülre 2|1.317 e Ft

A támogatásértékű múködési cé|ra źúađott pénzeszkozĺik előiľányzatźn belül a Tuzo|tőság
támogatástlr a 2013 . évben nem kertilt soľ szeľződéskötésre.
Az áIlamháńartáson kíviilre működési cé|ra átađoÍt pélueszközök előirźnyzatán beltil a
Pollack Mihály téri Közterületfejlesztő- és hasznosító Kft. ľészére tervezett 8.876 e Ft
pőtbeťlzetés pénzügyileg nem teljesült, mert a Kft. felszámolás alatt áll. A Józsefuĺĺľos
Kcizbiztonságáért és Kĺjĺisztaságáért Szo|gáItatő Nonprofit Kft. a végelszámo|ására 26.000 e
Ft támogatást biztosított az önkoľmanyzat, a vagyon átađása nem t<jľtént meg, ezért az źÍa
befizetés cisszege nem kertilt źńadźsra. A JóHír Józsefuaľosi Nonprofit Kft. részére a
módosított előirányzathoz képest 5.787 e Fttalkevesebb támogatás keľiilt leutalásra, mivel a
képviselő-testĹilet 2013. december havi döntéseit tĺímogatási szetződés módosítása nem
követte.
Az áI|anÁáńartásoĺ kívülľe felha|mozási célra átaďott pénzeszkozcik előiranyzatźn be|il a
tźlrsasházak részére visszaťĺzetendő közteľület foglalási bevételek 2013. évi elszámolása
áthtlzőđík 20|4-re. A lakásbéľleti jogviszonyok megszűntetésére biztosított 25.180 e Ft-ból

I9



7.666 e Ft keľült fe|hasznáIásra. Az MNPII. keretén belül a Lujza u. 14. szám alaÍtihźľ.
lakóinak kiköltciztetésére pénzmaradványbó| tńhozott 9.600 e Ft terhére kifizetés nem történt.
Az EUBII. projekt megvalósítása és az eŁthez kapcsolóđó ttrsasházak épületrészeinek
megújítását szolgáló támogatások leutalása is 2014-ben vaľható.

Társadalom és szociáIpolitikai iuttatások
9. sz. sziivegktizi táb|ázat

A fenti táb|źzat szerint a táľsadalom és szociálpolitikai juttatások e|óírányzata 99,f%o-ban
fe|haszná|źtsra került.
A gyermekvédelmi pénzbeli és teľmészetbeni támogatások rendjét, mődját, mértékét az 1997.
évi XXXI. törvény és az ennek a|apjźnmegalkotott 3512003. (VI.16.) önkormányzatí renđe|et

szabáIyozza. A gyermekvédelmi támogatásokon beltil az étkezési támogatásra 54 e Ft keľült
fę|haszná|ásra 3 fő részére' a tankönyv támogatásra tervezett 5.000 e Ft jogszabá,|yi váItozás
miatt - a térítésmentes tankönyvet a központi ktiltségvetés biztosítotÍa a rászorulók tészéte _
nem keľült fę|hasznźt|ásra. Táborońatási támogatásban 96I fő, ľendkívĹili gyeľmekvédelmi
támosatásban 2108 fő részesült.

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés Mó,d.

e|őiránvzat
Teljesítés Telj.,Á

Rendszeres szoc. segély r07 r04 122 927 114,8

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 424 923 381 052 89,7

Lakásfenntaĺási támo satás normatív 70 166 64 371 9r,7

Egyéb lakhatással kapcsolatos péĺlzbe|i
ellátás

3s0 l6 2r,7

Adósságcsökkentési támogatás 86229 82 603 95,8

Adósságke z. szo|g. keretében ľészesülőknek
kiťĺz.

8 676 7 291 84,0

Apolási díj 23 800 11 315 47,6

Temetési segély 2 034 1 003 49,3

Atmeneti pénzbeli segély 32 402 27 68r 85,4

Rendkívĺili gyeľmekvédelmi támogatźs 33 744 28 197 83,6

Rendszeres gyermekvéd. kedvezmény 77 74 96,0

Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás 3s 4r2 34 041 96,1

Kt!ztemetés T6 819 9 979 59,3

Közgyógyellátás t8 232 6 859 37,6

Gvermekvédelmi természetben nyúi t. el|źĺás 3 250 271 8,4

Tankonfiámogatás 5 000

T źlb ot o ztatás i támo g atás 4 700 2 581 54,9

Etkeztetés I 500 54 3,6

Pénzbe|i kárpótlás 100 90 90,1

Ov o dáztatási támo gatás r 230 1 130 9r,9
Osszesen: 875 748 781 595 89,2
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Ft.

A szociális támogatások körét és méľtékét is tobb jogszabáIy határozza meg, így a szociális
igazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. tĺirvény, a3]12004. (VII. 15.), a
49/2003. (IX. 18.) és a 612004. (I.28.) önkormányzati ľendeletek.
Az időskorúak jaĺaďéka, a rendszeres szociális segély, a normatív lakásfenntaľtási támogatás,
az ađősságcsĺjkkentési támogatás 90,0oÁ-át, az ápoIási díjak 75,0yo-át, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás 80,0%o-át, a rendszeľes gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó
egyszeri juttatás. a kíegészítő gyermekvédelmi támogatás és az ővoďánańsi támogatás
I 00,}oÁ-át a kö zponti kö ltségvetés biztosíd a.

Rendszeres szociális segélyben 329 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban I47I fo,
normatív lakásfenntartási támogatásban 16878 fo, adósságcsökkentésittrnogatásban2279 fő
részesiilt.

Onkormánvzat által nvriitott ktilcsiinök
10. sz. szłivegkiizi tá.}liázat

táĺsasházak felújítási kölcsön előírźnyzatźn az áthtlzőđő pénzmaradvány oszege 20.787 e

Felúiítási kiadások

A felújítási kiadások összességében 16,9 oÁ-tate|jesültek, címenként a rendelet-tervezet Lla.
mell éklete tarta|mazza.

o A Horánszlql bolcsőde, a Német L. Álnlános Iskola sportudvar felújítása, a
Józsefiáľosi Galéria és a Baross u. 84. szóm alatti épületfelújítasa megtörtént.

o Corvin Sétány Projekt: 2013. július hónapban az onkormáĺyzat úgy döntött, hogy
saját fonás biztosításával vállalj a 2014 évben egyes' a plogram területét képező
közterület felújítási munkák elvégzését. A kivitelezés előkészítése és lebonyolítása
RévS Zľt. feladata.

. Üres lakások lakhatóvá téteĺe címen nem volt felhasználás.

. ,ą ĺrĺu< takasokfelújítása: a feladat Z}I4-benkeľĹil kivitelezésre.
o A Bezerédi u. 3-5. szám aĺatti heĺyiség és a József u' 4]. szám alatti ház felújítása

ZDt3-banmegvalósult'akivitelezésiszámlák|<lfi zetésrekeľÍiltek.
. LakóépüIetek fellźjítása: Az ereďeti e|őírźnyzatban szereplő 100 millió Ft felújítási

eloirányzat év közben átcsopoľtosításra került. A módosított eloirźnyzatta
k<jtelezettség vállalás nem tĺjrtént.

o Márkus Emilia utca: a tervezési feladatok |ezáruItával az építési engedély birtokában
kerĹilt kiírásra a kivítelezési kcizbeszerzési e|játás.

o Treĺort u-i rendelő kiváĺtása: a feladat 2013-ban nem került megvalósításra,
źúhtlzőďott2014. évre.

o KE)P energetikai pólyázat onrész: A Nemzeti Fejlesztési Ügynĺikség 2012. december
I2-én, KEOP-2O12-5.5.0lA kódszámon páLyazati felhívást tettkozzé a Ktirnyezet és
Energia operatív Pľogram ,,Epületenergetikai fejlesztések és kozvLIágítás
energiatakaľékos átalakítása,, címmel. A Képviselő-testĹilet a I5l20I3. (I.23.) szánu

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés Mĺód. előiránvzat Teliesítés Teliesítés 7o-a
Józsefuarosi K<ĺzösségi Hźnak
Nonprofit Kft. tagi mfüĺldési
kölcsön

10 000 10 000 100,0

T fu sashźz kölcsön fo lvó s ítás 37 77r 16 984 45,0
Osszesen 47 771 26 984 56,5
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hatźrozatában döntött arról, hogy a páIyázaton indul az a|ábbi épületek energetikai
rekonstrukciój a célj ából :

- Napraforgó Napközi otthonos ovoda (Tolnai L. u.7-9.)
- Százszorszép Napközi otthonos.ovoda (Sziiz u. 2.)
- Várunk Rád Napközi otthonos ovoda (Csobánc u. 5.)
- Budapest ľ.ováros VlIl. került Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal (Baross u.
63-67.)
A teljes könĺ páIytnati dokumentáció elkészítésére vonatkozóan kozbeszerzési
értéIď:aűń el nem éró beszerzési eljarás került lefolytatásra. A pá|yazat elkészítésére
vonatkozó szęrzodés 2013. januaľ 28-án aláírásra keriilt, mely alapján elkészült a
projekt részletes köItségvetése. A Képviselő-testiilet a 35l20I3. (I. 06.) számú
határozatában dĺjntĺjtt a projekt összköltségéről (bruttó 115 890550 Ft), az onľész
biztosításaról (bruttó 17 383 583 Ft) és a pá|yázat benffitásaľól. A támogatási
szerző dés 20 | 4 . j anuar 27 - én altir ást a kertilt.
Horváth M. tér- Józsefiáros ,,Főtere'' -felújítása: atewezésre közbeszerzési eljĺáľás
került lefolytatásra 2013. augusztus elején, ezt követően a szolgá|tatásra a
szerződéskötés megtörtént. A kivitelezés 201  -ben varható.
MÍĺĺ lakóteĺep felújítása: Az elektromos háIőzat felújítás és a közvil źryítás, valamint a
víz- csatornaháIőzat terveztetése megkezdődött, a kivitelezési munkak áthúzódnak
2014. éwe.
Práteľ u. Álnlános iskola bérbeszámítása feĺújítás miatt: Z}t3-ban a bérlő nem
nffitott be szźlmlát a beszĺĺmításra vonatkozőarl'.
Tolnai u. 2]. szám alatti épület és lakásokfelújítása: a kiköltĺjztetés megttirtént, az
életveszély elhárítási munkák megkezdődtek, kifi zet és 20 t  -ben vaľható.
otpacsirta, ReviczlE utca és járda felújítása: a kozbeszerzésí eljárás eredményeként
az önkormźnyzat akívite|ezésre 2013. novembeľ 27-én szerződést kötött, a szźĺriák
kifizetése 2014. évre áthúzódik.
MNPIII. Projeh: A kiađásokat a rendelet-tervezęt 4ld. melléklete rész|ętezi.
onkormányzati tulajdonban lévő bérházak felújítása és Nonprofit szolgáltató
helyi s é ge k felúj ítás a :

A projektelem keretében 28 darab I}}oÁ-ban onkormźnyzati tulajdonban lévő
lakóéptilet felújításara keľül sor. 20|3. évben lefolytatásra keľült az a
keretmegállapodásos kozbęszęrzési eljaľás, amelynek eredményeként a Magdolna
Negyed 2013 Konzoľciummal 2013. november 11-én az Önkormtnyzat
keretmegállapodást kötött. A keľetmegállapodás alapjan 2013. év végén
megkezdődtek a konzultációs eljaĺások, lefolytatása 2014. évben töľténik meg.
Kö zt erül ete k fej l e s zt é s e

A közterület-rehabilitáció négy terĹiletet foglal magátban: út-, és kozvi|agítás építés;
FiDo tér rehabilitáciőja; Ká|vźria tér rehabilitációja; Teleki tér rehabilitácíőja. A
közteľek teľvezésére kozbeszerzési eljaĺás eredményeként szerződéseket kotott az
önkoľmánvzat.
Ut-, és komilágítás építés
20l3-baĺ a kivitelezésre eredményes kozbęszeruési eljĺíĺás kerĹilt lefolyatásra, a
vá|Ialkozźsi szerzőđés a|áírása 2013. november 15-én. a munkateľü|et tĺtađása 20|3.
november 1 8-án megtöľtént.
EUBI projekt: kiťlzetés ténylegesen 2013-ban nem volt, a kiadás 20l2-bęn meľĺilt fel,
csak a hitel lehívásanak elhúzódása miatt 20T2-ben fiiggő kiadásként keľült
elszámolásra. A Projekt 2013. augusztus lZ.-ére befejeződĺitt, és 2014. ápríIis 23.
napjan |ezáru|t.
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EUBII projeh: Az utak (Bródy Sándor u., RÓkk Szilárd u., Somogyi Béla u') tervezest
szo|gáItatása ttlrgyában kozbeszetzési eljáľás lefolytatását követően szerződéskĺjtésľe
került sor.
Auróra utcai rendelőintézet felújítása: A Nemzeti Fejlesztési Ügynokség 2013.június
14-éĺ kiemelt projekt felhívást tett kozzé KMOP-4.3.f/A-I3 kódszámon a ,,Kozép-
Magyarországi operatív Progľam - Egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-szakel|átás

fejlesztése '' címmęl. A Képviselő-tęstĺĺlęt a25812013, (vI,27,) szćlmvhatćnozatában
döntcjtt arľól, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2lA-13
kódszámú pźiyźzaton indul' az Aurőra utcai rende\óintézet felújításával a magasabb
szintű egészségügyi ellátás megteľemtése céljából. Az Önkormtnyzat2013. december
20-aÍI megkötotte a Támogatź.si Szetződést 970 000 000 Ft ĺjsszköItséggel a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, mint támogatő képviseletében eljaró ESZA Tarsadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, mint közremiĺkcjđő szervezettęl. Az ĺjnkormányzat a
projekt megvalósításaĺa összesen 254 550 000 Ft saját forľást biztosított. 2013-ban a
tervezési költségek kerültek kifizetésre.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozźsí kjadások összességében 36,,5%o-ra teljesültek, címenként a rendelet-tewezet
1 /b. mellék|ete tartalmazza.

Vaj da I s ko l a s p o r t s át o r : a b eruházás me gvalósult.
onkormányzati lakóépületek: e|óiráĺyzatterhére kaputelefonok telepítése történt meg.
EUBI: A teljesítés a felújítási e|őirźnyzatok cím alatti részletezés szerint ismeľtetésre
került.
A Palotanegyed új foľgaĺomtechnikni rendje: a Jőzsef krt. Baross utca jobbľa kisíves
fordulás kialakítás tervezése tĺjrtént meg' a kivitelezést a BKK végeńe.
Könilágítós hiányosságainak megszüntetése: A kĺlzvilágítási fejlesztésekľe összesen
5.400.000 Ft fedezet lett biztosítva. Eredményes beszerzési eljarás lefolytatása utźn a
szer ző désköté s me gtĺi rtént, f0 I 3 -b an nem került sor ki fi zeté sr e, źÍhíző dik 20 | 4 -r e.

Goĺgota téri Szent Istvón-i kettős kereszt: A műalkotás tervezése és kivitelezése
megtörtént.
Virágtartó oszlopok beszerzése és a zószlórudak beszerzése: Több esetben a beszerzési
eljarások eredménytelenül zárultak, ezért a kivitelezések 2014-re áthűzőđnak.
Lakasforgalmi érték küĺÓnbÓzet kifizetésére dĺjntés nem volt 2073-ban.
Vajdahunyad u. 5. sz. alatti telekvásáľlás: a bírósági per miatt Z}I4-benváĺhatő a
telek vis sz av ásár|ása.
Auróra utcąi rendelőintézet felújítása: Az onkormányzat a Pľojekt megvalósításához
kapcsolódóan 2013. július 19-én megvásárolta a PHARMANOVA Zrt. kizárólagos
fuIajdonát képező Budapest, VIII. ker. 35037lN2 hĺsz-on nyíIvántartott,^természetben
a 1084 Budapest, Auľóra u. 22-28. I. emeletén ta|źihatő, 4I5 m, alapterületű
győgyszertźrat.
Teleki téri piac: A kiadásokat a rendelet-tetvezet 4le. me||éklete részletezi. A
kivitelezés a kozbęszęrzési eljáĺźts lefolyatása után 2013 áprĺIisában megindult, a
végteljesítési hatĺĺridő 2014. I. negyedév.
MNPIII: A Teleki téri szoboľ kivitelezésí szerződés megktitésľe keľiilt, a felađat
elvé gzé s e 20 I 4 -r e athűző dik.
Térinformatikn: Az eređményes beszerzési eljaľás lefolytatása után a szerzőđés
megkötésľe került 2013 júniusában. Apénzngyi teljesítés 20l4-ben esedékes.
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Kintlévőség _ adósállomány alakulása
10. sz. sztivegkłizi táb|ánat

ezer Ft
Megnevezés 2oL2' évi

záró
á||omány
2012. dec.
31.-én

2oL2. évi
záró
álIománybó|
2013. dec.
31-én
Íellrrá|lÚ
hátralék

2013. évi
e|őíĺás

2013. évi
pénzügyi
telj.

2oL3.éui
folyó évi
hátra|ék

Beszedettség
aIaku|ása
2013. évi pü.
Telj.lzot3.
évi e|őírás

Hátra|ék
vá|tozás
2oĹ3lzolf.
évi zárő

Lakás forga|mi érték 3 450 3 450 0 0

Parko|ó megváltás 9 572 I 572 0

He|yiség óvadék bló 618 0 0 0 100,0

Ingat|an.haszn.eloző évi
hátra|ék

3743 3 743 0

HeIyiség e|ĺdegenÍtés I O+3 7 643 r7L54l 767 197 4 350 156,9

He|yĺség bérleti díj 848 591 668927 737 685 659 578 78707 89,4 88,0

Helyiség szemétszá||ítás 27 844 2386L 13226 77782 r 444 89,1 90.9

Egyéb bér|eti díj 74 075 14 659 23842 2L3I7 2525 89,4 L22,6

He|ység vĺzdíj 60 8f7 48 189 15796 13 515 2Zgt 85,6 83,0

Egyéb adósok, vevők 34 515 ) )10 743 941 668 976 7s 205 Rqq 233,9

Lakbér 6L7 64r 532 885 536 065 395 796 L40269 73,8 109,0

Lakás szemétszá||ítás r52439 126 099 L3r802 97049 40753 69,t 109.5

Lakás vízdĺj 480 660 4L5767 225 089 I72Ĺ85 LLz904 49,8 110,0

Központi fütés bér|.díj 41 859 3f964 44322 27 463 16 8s9 6f,0 119,0

Lakbérrel'kapcs' egyéb 7 6L9 4 960 10 394 6 841 3 553 65,8 7L7,7

He|yiség fűtési díj r270 r206 r634 1 554 80 ot .ĺ 101,3

Pót|ék 260579 t'32930 48 00s 5 290 427L5 LT,O 67,4

Adóbírság Ĺ24 79 1 609 1 130 479 70,2 450,0

Epítményadó 157 Ĺ22 89 4L4 234L 497 2223 437 118 060 95,0 r32,O

Telekado 17 889 r367 56 370 53 029 5 544 94,r 26,3

Gépjárműadó 364 628 275 r59 4902L2 4rr264 78948 83,9 97,7

Adóoszt.á|t. behajt.egyéb
bev.

73923 50 677 24 455 21739 z tLo 88,9 72,2

El<ĺző évi idegen bev. 182L78 113 456 87 001 38 682 48319 44,5 88,8

Idegenforgalmi adó 3 577 10 Ĺ53 446 148 666 4780 q6q 133,9

Továbbszám'szolgá|tatás 18 485 L4727 3 758 7ą7

IlIeték 0 0 5 053 s 053 0 100,0

Ant.-Krvulr vevoKoveteles 1 538 990 9 961 8 823 1 138 88,6 L38,4

Osszesen 3373464 2564141 5a9Ĺ437 5 109 093 78z 58Ą 86,7 qq7

A konyvekben kimutatott hátľalékok állománya - értékvesztés nélkül - összességében 2012.
évhez viszonyítva O,9Yo-ka| cscjkkent. Növekedtek a lakbérhátralékok és a kapcsolódó
kozizemi díjak, összességében l},4%o-kal. A helyiségbérleti đíj hátľalék az át|aglő| nagyobb
mértékben csökkentek, összességében I2,Z%o-kal 2012. évhez viszonyítva. A csĺjkkenést az
okozta, hogy a követelésekbőI 147.3]4 e Ft behajthatalanság címen kivezetésre került. A
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tárgyévi előírások beszedettsége összességében 86,7%o-os, f0I2. évben 83,0oń-os volt. Az
építményadó vonatkozásában növekedtek ahátralékok, mert az engedé|yezett rész|etfizetések
2014. évre is źńhizőđtak.

2013. évben az a|á'ňbi kłiveteléseknél kerÍilt elszámolásra értékvesztés, azaz a kovetelések
r e alizáIása az e|számolt értékve szté s ö s s ze géi g nagy val ó színűs é g gel nem v źlrhatő .

. Epítményadó

. Gépjármlt,adő
o Késedelmi pótlék
o Telekadó
o idegenforgalmi adó
. Egyéb adójellegű bevételek
o Adóbírság
. Parkoló megváltás
o Helyiség bérleti díj
. Helyiségvíz-csatorna díj
. Helyiségszemétszá|Iítas
. Lakbér
o Lakásszemétszá||itás
o Lakás vizdíj
o Lakásbérlet fiitési díj
o Továbbszám|tnott szolgźitatás
o Lakás forgalmi érték
. Helyiség óvadék
o Ingatlan hasznosítás
. Egyéb adósok

Osszesen

96 429 ęFt,
258.600 e Ft
135.794 eFt

2.600 e Ft
64 eFt

39.747 eFt
SeFt

9.572 eFt
154.108 e Ft
13.492 eFt
6.085 e Ft

177.170 eFt
52.174 eFt

267.198 eFt
19.481 e Ft
3.871 e Ft
3.449 eFt

l5eFt
2.191eFt

279 eFt
1,.242.927 eFt

Az á||amháńartźs szervezeteibeszámo|ási és könywezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 24912000. (X[. f4.) Koľm. rendelet 34. $ (10) bekezdésben foglaltak a|apjarl
behajthatatlan kcjvetelést a mérlegben nem lehet kimutatni, an. hitelezési veszteségként kell
elszámolni. 2013. évben az előtegesztés 2. sz. mellékletében tész|etezett behajthatatlan
követelések keľültek a konyvekbő| kivezetésre. A behajthatatlaĺrság ténye minden esetben
bizonyított volt.
A törlés jogcímei: elévĹilés, feLszźmlo|ás, a bérlő elhuný, kisösszegű' melynek behajtása nem
gazdaságos.

12000 cím: Polgármesteľi Hivatal
A bevételek és kiađások teljesítését címenként a rendelet-tewezet 4. mellékleterészIetezi.
A bevételekI.700.203 e Ft módosított e|őirányzataI.402.443 e Ft-ra, 82,5Yo-ta teljesiilt, mert
az önkoľmányzati támogatás módosított előirźnyzatábőI2f4.233 e Ft nem került leutalásľa. A
közhatalmi bevételek teljesítése l22,9o/o-os, az intézményi mfütidési bevételeké 94,4%o-os. A
többletbevételek az építésigazgatás á|tal kiszabott bírságokbóI, ígazgatźsi szolgáltatási

{tjakból származnak.
Atvett pénzeszkozt a Hivatal a Munkaügyi Kĺizpontból a közfog|a|końatás ťlnanszírozásźra
27.4I7 e Ft-ot és a nyári difümunka tźtmogatásźta 3.080 e Ft-ot kapott.

A kiad ás ok ĺ! s szes ség éb en 83, oÁ-ra telj esĹiltek.
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A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźi1ćtru|ási adó
e|őirányzat felhasznźtlása 93,9 Yo-os. A dologi kiadások 63,9oÁ-a kerĹilt felhaszná'|ásta,
címenként az aIábbiak szerint:

. Az épitésigazgatási feladatok előirányzattnak fe|haszntiása nem tervezhető pontosan,
előre nem lehet tudni a hatósági végrehajtások elrendeIését és annak volumenét, a
feladattalterhelt pénzmaradvány osszege 816 e Ft.

- Az igazgatási tevékenység címen megjelenő kiadások az áIlategészségügyi feladatok
eI|źtásźhoz, hatósági zajméréshez, hatósági szakértői ďíjal<hoz, tolmácsoláshoz
kapcsolódnak. Athúzódó feladattalterhelt pénzmarađvány 104 e Ft.

- Az anyakönyvi feladatok dologi e|őirányzatďrLak - speciális nyomtatványok - 2.667 e

Ft-os maradvarryábőIz.3z9 e Ft feladattal terhelt.
- A Hivatal működtetésére tewęzętt eIőirtnyzatok felhasznáIása 69,3%o-os. Az áthilződő

pénzmaradvány összege 43.737 e Ft, mely közüzemi díjakat, egyéb szo|gáItatásí,
karbantartási kiadásokat ťĺnanszíroz. Az irodaszeľ' nyomtatvány beszeruéséte
vonatkozó kozbęszerzési eljĺírás csak 2014. évben kerül lefolytatásra, ezéľt jelentős a
megtakaľítás az e|oirźnyzaton. A koz.jlzemi díjaknál' telefon költségeknél és posta
költségeknélis megkoze|ítoIeg átlagosan 30%-os megtakarítást ért el a Hivatal.

- Az informatikai feladatokon 43,8oÁ-os az előirźnyzatok teljesítése. A
számitástechnikai eszközök beszerzése minimális volt, a kozbeszeľzési eljaľás
meginđítására a második felévben került sor.

- l220I-03 címen keľülnek elszámolásru aHivatal munkáját segítő tanácsadók, iigyvédi
díjak, ISo-val kapcsolatos kiadások, bankköltség, peľes ügyek, foglalkozás
egészségügy koltségei. A felhaszná|ás 58,2Yo-ot mutat, 14.076 e Ft a maradvźny.
Ebből 7.000 e Ft volt peres eljaľásokĺa és nem toľtént az elóirźnyzatbő| fe|haszĺá|ás.
A feladattal terhelt pénzmarađvány összege 1.898 e Ft.

- A nemzetiségi önkoľmanyzatokműködtetése címen a fe|hasznáIźs 94,9%o-os.

A Hivatali költségvetésből felújítási kiadás a klimfü és a hivatal bejźlrati kapujanak
fe|tljításáratörtént. Beruhazási kiadásként szoftverbeszerzés lett elszámolva.

A Hivatal engeđéIyezettlétszźtma tisztségviselők nélkül 2013. december 3I. najźn I70 fo, a
betöltött létsztnrl 157 fő volt.

A Hivatal ktinyveiben kimutatott követelésekből eIszámolt értékvesztés :

. Epítésigazgatáséletveszélykĺjtelezés
o Mrĺszaki bfuság
o Közérdekú védekezés
o Környezetvédelmibírság
. Egyéb bírság

24.518 eFt
2.598 e Ft
418 e Ft
674 eFt
953 e Ft

3 0000 Kiizteľület.felůi gyelet, pa ľkolás' TérÍigyelés

A Józsefuaľosi K<jzteľiilet-felügyelet tevékenysége 2013. évben többszĺjr vá|tozott. f0I3.
május l. napjával a Józsefuarosi Városiizemeltetési SzolgáIattőI a ,'Jófifü'' Biztonsági
Szolgálat tevékenységet vette át, 2013. november l-jétől a parkolási feladatokon kíviil a
közterĺilet-feliigyelet, a keľületőrség, a kerékbilincselési, téľfigyelő-kameraľendszer feladatok
źiszervezéssel a Jőzsefvárosi Várostizemeltetési Szolgálathoz kerültek. 2013. évben a
Fővaľosi onkoľmanyzat YIII. kertileti parkolóhelyein ellátta a parkolási tevékenységet,
valamint külön szęrzőđés keretén belĺil a XI. kerĹilet részére is az első negyedévben parkolási
szolgźiÍatást végzett, valamint bővĺiltek a kertileti paľkolási helyek is. A költségvetési szerv
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költségvetése 2013. évben többször módosult. 2013. november l-jétől az irtézmény neve
Józsefu árosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgálatr a v áItozott.
A költségvetési szerv f013. évi módosított bevételi és kiadási előiľányzata I.636.135 e Ft,
ebből a koteIező felađatok e|óítányzata I.402.050 e Ft, aránya 86Yo, az onként vá|Ia|t

feladatok elófuáĺyzata 234.085 e Ft, aľánya I4Yo. A kiadási előirényzat teljesítése intézményí
szinten 1.430.884 e Ft, 87oÁ-os. A módosított bevételi előktnyzaLon belĹil a kotelezĺ5

feladatok aránya 9fyo, önként vállalt feladatok arćnya 8%. A bevételek a módosított
előirtnyzathozképestiĺtézményiszintenl}5Yo-rateljesültek.
Azintézmény engedélyezettlétszáma2013.januaľ 1. napján 138 fő volt,2013. december 31.

napján 50 fő. Atlagos statisztikai léÍszttma éves viszonylatban II7 fő.20|3. november 1-tő1

aza|kalmazottak a Kjt. hatálya alátartoznak.

osszességében a költségvetési szerv 2OI3. évi módosított előiľányzata a feladatellátást, a
műko dtetést bizto sította.

3 0 1 0 ] cím Közterüĺet-feliigłelet
Bevételek:
A módosított költségvetési eIőirźnyzat 50|.592 e Ft, a teljesítés 502.902 e Ft, 100,3%. A
tevékenységgel ĺisszefuggokozhatalmi bevéte|i e|őkźnyzat 402,000 e Ft, a teljesítése 40I.986
ę Ft. Az onkoľmanyzati támogatás 17 .8I7 e Ft-os elóirźnyzata a tárgyévben leutalásra kęrĹilt.

Gépj ármű értékesítésb ő| 3 5 4 e Ft felhalmozási bevétel realizálódott.

Kiadások:
A módosított koltségvetési e\oirányzat 569.458 e Ft, melyboI a személyi juttatás, munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzźĺjźrulási adó e|őhányzata 42%o-os, a dologi kiadási
e|óirźnyzata23,0oÁ-os. a felhalmozts,fe|t$ítás e\őirźnyzata|1%o-os arźný képvisel. A kiadási
e|őirźnyzatok felhasznáIása 550.246 e Ft,96,6Yo-os. A személyi juttatás, munkaadót teľhelő
jarulékok és szociális hozztljźxulási adó teljesítése a módosított eIőirźnyzathoz viszonyíwa
I}I,7oÁ-os. Túlteljesítés történt mindkét e\őirányzat vonatkozásźlban. Az intézmény nem

kezdeményezte a címrendek közötti e|őirtnyzat átcsoportosítást. A dologi kiadás

e|óirtnyzatanak teljesítése 98,4%o, a műkcldési célú támogatás államhánartáson belülre 79oÁ, a

felúj ítási, feIha|mo zási elő irányzatoké 9 9,7 yo.

Mutató:
- kiszabott bírságok száma: 12.790 đb
- kozteľĹilętenteljesített őtźkszźlma:53.864őra

3 0 1 0 2 c ím T érfi 91ł e l ő - kame r ar e nds z e r míika ú e ft s e
Bevételek:
A módosított bevételi e|óirányzat38.243 e Ft, ebből az önkormźnyzati támogatás 1.066 e Ft,

saját műkĺidési bevétel 4.000 e Ft. Ténylegesen 38.4I7 e Ft bevételrcalizźiőďott, 100,50ń.ban,

a sajźt múködési bevételek teljesítése l04,4yo, az önkoľmányzati támogatás leutalása I00%-

ban megtörtént.

Kiadások:
A módosított előirányzat 156.220 ę Ft, a dologi kiadások 30,5%o-os, a működési célú
támogatások á||anháztartáson belülre 58'6oń-os, a beruhźztts, felhalmozźs Ĺ},9%o-os aráný
képvisel. A kiadási módosított e|oírźnyzat teljesítése 166.484 e Ft, 106,5oÁ-os, a dologi
eIőirźnyzatoké 99,Z%o-os, a műkĺjdési célú támogatások á|LarnhańaÍtáson belülľe 111,8oń-os,

abeĺvhźnźlsi,felhalmozásie|őirányzatokteljesítése99oÁ-os'
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Mutató:
- riasztások száma:297 đb

3 0 ] 0 3 cím Kerékbilincs elési feladatok
Bevételek:
Módosított előirányzat 62.083 e Ft, melyből
mó do síto tt előír árry zata 9 9 .6Yo -r a telj e sült.

6I.441 e Ft folý be,99oÁ-ban. A saját bevételek

Kiadások:
módosított e\őírányzat 54.048 e Ft, ebből a személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájáru|ási adók artnya 46Yo, a dologi kiadásoké 7I,7yo, a beruházások,
felha|mozások aľánya I,4%o. A módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások teljesítése
53.92I e Ft, 99,8yo-os. A személyi juttatás, munkaadót terhelő jaľulékok e|oirányzatának
teljesítése 100,8yo, a dologi kiadásoké 99,4yo, abenillźnásoké 88,5%. Az intézmény nem
kezdemény eńe a c ímrendek kö zötti előir áĺy zatok átc s op orto s ítás át.

Mutató:
- bilincselések száma:6708 đb
- roncsautó elszállítások száma.. f9 db

30104 cím Kerületőrség onként vállaltfeladat
Bevételek:
A kerĹiletőrségnek nincs saját bevétele, a módosított e\őirźnyzata 5.575 e Ft, mely az e|ozó
évi pénzmarudvźnybő| és az önkormányzati tźtrrĺogatásból á1l. Az elóirtnyzat 5925 e Ft-ban,
I06,3oÁ-ta realizá|őđott. A tulteljesítés az alka|mazottak befizetéséből szźrmazott. A bevételi
többlettel a költségvetési szerv nem kezdeményeńe előktnyzatának emelését.

Kiadások:
A módosított előiranyzat 91.237 e Ft, mely az a\ábbiak szeľint oszlik meg: személyi juttatás,

munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájźtulási adó 74,20Á, dologi kiadások t5,8o/o,

működési célú támogatás államhtztarttson beliilre 8,7oÁ, beľuhazás I,3oÁ. A módosított
kiadási eIőirźnyzat 85.031 eFt,93,Lyo-ra,aszemélyi juttatás, munkaadótterhelő jaľulékokés
szociális hozzájáruIasi adó 98,8Yo-ra, a dologi kiadások 99,2oÁ-ra, a benlhźzási előfuányzat
|07,9oÁ-ra teljesült. Az e|oirányzatok túllépésének elkerĺilése érdekében a költségvetési szerv
nem kezdeményeńe a címek közötti előirźnyzat átcsoportosítást.

30105 cím Parkolás
BevéteIek:
A módosított bevételi előirányzat I.028.966 e Ft, melyből a műkĺjdési bevétel 86,7Yo-os, a

ťlnanszitozási bevételek 13,3%o-os aľányt képviselnek. A bevételi előirányzat l06,9%o-ra, a

mfüödési bevétel l}9%o-ta teljestilt. A bevételi többletből 54.455 e Ft közhatalmi bevétel,
amely az íntézményi átszervezést követően folyt be és ezért nem az intézmény bevétele,
hanem a Jőzsefvárosi Köĺerület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési SzoIgá|até. A parkolási
bevételi tobblet 3.901 e Ft. A teljesített parkolási bevételeken beIi| az cinkormányzat
parkolóhelyeinknek bevétele 718.095 e Ft' iđegen paľkolóhelyekĺe teljesített bevétel 180.400
e Ft.

Kiadások:
A módosított kiadási előirányzat765.172 e Ft, melyből a személyi juttatás, munkaadót teľhelő
jarulékok és szociális hozzájárulási adó 22,4yo, a dologi kiadások 48oÁ, a miĺködési célú
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támogatás áI|atlháztartáson belülre7,8o/o, aberuházásfl,8%o-os aráný képvisel. A módosított
kiadási e|őirányzat 575.202 e Ft-ban, 7SoÁ-rateljesült. A személyi juttatás, munkaadót terhelő
jaĺulékok és szociális hozzájźrulttsi adó eIőirźnyzata77,4 o/o-ra, a dologi kiadások elohányzata
99,5oÁ-ra, a beruházás e|őirźtnyzata 23,1oÁ-ra teljesült. A 2013. év végi jutalom, Erzsébet
utalvány kĺiltsége, valamint abenlházási beszerzések 2014. évľe áthúzódnak.

Mutató:
- parkolási férőhelyek száma 2013. januar 1. ĺapjáĺ 4.939 db, 2013. decembeľ 31.

napjźtn4.939 đb
ebből ťrzetos önkormanyzati parkolóhely 4.350 db

Fővaĺosi onkormanyzatparkolőhelye 589 db

40100-01 oszirőzsa Gondozó Szolgálat

Aziĺxénnény kötelező önkoľmányzati feIadatai kozé tartozik ahazi segítségnýjtás, a nappali
ellátás, valamint az idősek átmeneti otthon bentlakásos ellátás' önként vállalt fe|adata a
hétvégi szociális étkeńetés, a jelz&endszeľes házi segítségnýjtás, az egyéb szolgáltatások
(pl. idősbaľát péntek, gyógymasszor, győgýoľna, fodrász, pedikrĺr, manikrĺĺ).2013. évben
feladatváltozás nem volt.

A módosított előirányzat 560.628 e Ft, a bevételek 577.529 e Ft-ban realízáIőďtak, mely
I13%o-ra, a kiadások 525.653 e Ft-ra, azaz 94%o-ta teljestiltek. A módosított előiranyzat 77 oÁ-

a kotelező feladat, 23Yo-a ĺjnként va|IaLt fe|adat, a teljesítés alapjźn a bevételek 82%o-a

kotelező feladat, |8%o-a önként vźt||a|t feladat, a kiadások 80%o-a kote|ezó feladat, 20oÁ-a

önként v áIIaIt feladat.

Bevételek:
A bevételeken belül a működési saját bevéteIek összege 104.542 e Ft, a teljes bevételek I9oÁ-

a, a teljesítés 98%-os. A bevételi kiesés 1.718,0 e Ft, melyet a vásáľolt élelmezés kiadási
mar adv ánya kompenzáIt.

Kiadások:
A kiadásokon beltil a szemé|yi juttatás teljesítése 169.375,0 e Ft, a munkáltatót terhelő
jaľulékok és szociálishozzájźnllási adóké 40.477,0 e Ft, amely az összes kiadás 40o/o-a, A
módosított elókźnyzathoz képest a teljesítés 9foÁ-os. A 2013. december havi jutalom és

utalvrĺny kifizeté s könyvelé s i terhelé s e áthtlző dott 20 I 4. j anuar hónapľa.

A dologi kiadások teljesítése 290.284,0 e Ft, amely az összes kiadás 55 Yo-a, a módosított
előirźnyzathoz képest a teljesítés 95Yo-os. Megtakaľítás főleg a vásárolt élelmezésnél és a
kozuzemi díjaknáljelentkezett. A megtakarítást az étkezésben részesülő ellátottak számának
csĺjkkenése, a gtnszolgá|tatásźnáI pedig az enyhe időjaľás eredményezte.

A költségvetési szerv vezetője év ktjzben saját hatáskcinĺ előiľányzat átcsoportositást a
kięmelt eIőirźnyzatain beltil nem hajtott végre, ezért az egyes előírtnyzatoknál túlteljesítés
töľtént.

Az kciltségvetési SZerV engeđélyezett létszźma 20|3. december 31. napjźnal 90 fő, éves
átlagos statisztikai |étszám 86 fő.
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A költségvetési szeÍv szakmai és mrĺködési tevékenységét a 2013. évi költségvetése
bizto sította, feladatelmaradás forráshiány miatt nem volt.

Mutatók:

Hází segítségnffitás keretében 2013. évben 51 főre kapott áI|amí támogatást az
onkormányzat', atárgyév folyaman 73 fő részestilt ellátásban. Az 51 fore vonatkozóan ahází
segítségnýjtásban végzett munkaórák száma 2I.363,5 őta, az egyéb tevékenységgeI
kapcsolatos munkaórfü száma (közlekedés, vásárlás, igyiĺtézés, központi tevékenység)
15.351,0 óra, összesenvégzett munkaórák száma36.714,5 óra volt. Az egy ellátottľa jutő őrák
sztma éves szinteĺ720 óra. A téľítési díj hátľalék osszege 2]9,8 e Ft, melyet a gondozottak
anyagi helyzete, eIhalá|ozása, vagy elköltcjzése eredményezett. ,,Idősbarát péntek'' progľam
keretén belül 64 fó sztiIítása (orvos, ellátott igényei szerinti helyszínľe) valósult meg.

Szociális étkeztetés keretében 677 fóre kapott az onkormányzat állami támogatást.20|3-baĺl
nĺjvekedett az igénybevevők szttma. Egyľe több fiatal, a munkaképes világból kiszorult veszi
igénybe a szociális étkeztetés ellátás formáját onkent vállalt feladatként az e||átottak hétvégi
étkeztetésben részesiilnek. A đíjhátta|ék osszege 2013. évben I.169,9 e Ft, amit szociális
okok, elkö ltĺj zé sek, eIhaIáIo zás o k indoko lnak.

Nappali ellátás keretében 5 idősek klubja, 1 szenvedélybetegek, és 1 értelmi fogyatékosok
klubja műkĺ'dik. A nappali ellátás keretében anapi programokon kívül szociális étkeztetésben
is részesülnek az ellátottak a hét minden napján. Az egyéb szolgźitatélsokat (gyógýorna,
masszőr, stb) a klub tagjai is igénybe vehetik. Az idősek klubjaľa 201'3. évben 254 fórę, a
szenvedélybetegek nappali ellátésfua 46 főrę, az érte|mi fogyatékosok ellátásaľa |7 főre
kapott az onkormtnyzat áIlarri támogatást. Az idősek klubja éves férőhely kihasználtsága
97%o-os' a szenvedélybetegek klubjáé 92%o-os és az értelmi fogyatékosok klubjáé 85%-os
volt.

Az Idősek Átmeneti otthona a szakosított szociális ellátás köľébe tartozlk. Az áI|ami
támogatás ťĺnanszírozása 2013. évtől megváItozott. Az otthon az év minden napján az
elhelyezett gondozottak felügyeletét, ápo|tsát, gondozását |atja el. A gondozottak életkoľa 60
év feletti, nemfü szeľint nagyobb aŔnyban a nők vęszik igénybe eń" a szolgźltatást. Az otthon
étkeńetését azBgyesített B<jlcsőde konyhája biztosítja. A férőhely kihasznáItság}}I3. évben

90%-os volt.

Ję|zőrendszeres hźzi segítségnyújtás 2013. évtől állami feladat, az onkormányzat önként
vállat feladatként mfüĺĺdteti. Az áIIam szo\gáItatási díjat ťĺzet az Önkormanyzatnak, mely
I\\%o-baĺ nem finanszirozza a tevékenységet. A készülék szźtma 60 db, ebből éves átlagban

58 készülék keľĹilt kihelyezésľe az időse|<hez, 54 segítség nyújtási riasztás volt.

40 1 00 J őzsefv áros i Családsegítő és Gyeľmekj óléti Kiizpont

Az intézmény kötelező önkormźnyzatai feladatai közé taľtozik a családsegítő központ
keretében a családsegítés, népkonyha, adósságkezelési tanácsadás, díjhátralék kezelés és

önként váIIaIt feladatként az intenziv családmegtaĺtő szolgáltatás. A gyermekjóléti központ
feladata a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermekek
veszé|yeńetettségének megelőzése, megszíĺntetése, a családból kiemęlt gyeľmekek
visszahelyezésének elősegítése, utógondozása, va|arrlint a speciális szolgáltatások (készenlét,

kapcsolattaľtási tigyelet, utcai szociális munka, kőrházi szociális munka). A Gyermekek
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Atmeneti otthonához a gyermekek ellátása, készenléti szo|gáIat és onként váIIaIt ťeladatként a

kľízi s 1 akás ok keze 1é se, fenntaľtás a tarto zik.

Azintézmény a 40101címen cjnként vállalt feladatként ellátja a lÉLprc Pľogram keretében a
rÉrpr lakások, I-ÉrBr házak tizemeltetését, a képzéseket, és az után követést. Az
íntézmény ezt afe|adatot20l3.jú1ius l. napjától yette át a Varosüzemeltetési Szolgálattól, a

foglalkoztatást egytittműködési megállapodás keretén belĺJl az átadó költségvetési szeľv
biztosítja.

A költségvetési szerv engeďé|yezett létsziíma f0I3. december 31-én 89 fő, éves átlagos

statisztikai |étszźlma 88 fo volt.

A koltségvetési szerv vezetóje év közben saját hatáskonĺ előiľanyzat átcsoportosítást a

kiemelt e\óirźnyzatain belül nem hajtott végre, ezétt a kiemelt e|oirányzatain beltil egyes

előkányzatoknál tultelj esítés mutatkozott.

A 40100 cím mőđosított előirányzata 368.033 e Ft, ebből a bęvételek 389.632 e Ft-ra, a
kiadások 342,474 e Ft-ra, azaz 93%o-ra teljesültek. A módosított elóitényzaton beliil a

kotelező feladatok előirźnyzatáĺak aránya 85%o, az onként váIIaIt feladatoké 15oÁ, a kiadások
87Yo-a kötelező felađat ésI3oÁ-a az ĺjnként vállalt feladat. A bevételek esetében a koteIező
feladatok arźnya88oÁ, az önként vá|Ia|tfeladatoké 12oÁ.

Bevételek:
A költségvetési szerv bevételének 4Yo-a saját bevétel és TAM)P ptiyázati pénzeszkoz, a
több i tjnko rrnáĺy zati támo g atás.

Kiadások:
A személyi juttatások és a munkáltatót teľhelő járulékok módosított eloirányzatának
teljesítése 96Yo-os, a dologi kiadásoké 87%o-os, az e||źúottak pénzbe|i juttatásáé 38oń-os, a
fe|ha|mozźĺsi kiadásoké 82oÁ-os. A személyi juttatások és a munkáltatót teľhelő járulékok és

szociális hozzájáĺútlsi ađó részartnya 630Á, a dologi kiadások részatánya 28%. A 2013.

december havi jutalom és utalvány kiťĺzetés könyvelési teľhelése źlthtződott 20L4. januáľ

hónapra. A dologi kiadásokon beliili jelentősebb megtakaľítás a kozüzemi kiadásoknál
jelentkezett a kedvező idojarás miatt.

A költségvetési szerv 40100 címen tervezett szakmai és mfüödési tevékenységét a 2013. évi
koltségvetése biztosította.

Mutatók:
A családsegítés szolgáItatáséÍ 2013. évben 3.374 fő vette igénybe, főleg a 18-62 éves

korosaálýak. Az igénybevevók 77Yo-a anyagi problémák miatt kereste fel a családsegítő
szolgáIatot. A csaláđteľápiás munkaformát, a pszichológiai tanácsađást, jogi tanácsadást is
egyľe többen veszik igénybe a keľületi lakosok.
Szociális étkeztetésben (népkonyha) 3.756 fő részesült. A napi 320 adagbőI 40 adagot az
intézmény áttal küldĺjtt ügyfelek kaptak meg. A várakozők száma folyamatosan' bóvu| az
ingyenesség miatt. A szociális étkeztetést az onkoľmányzat biztosítja a házi
segítségnyújtáson belül is, de ott a jövedelemtől fiiggően van meghattĺtozva a térítési đi1,vagy
az ingyenesség.
Adósságkezelési tanácsadási szo|gáItatást a lakosság köréből 5.041 fő vett igénybe, ebbő| 449

esetben továbbított adósságcsökkentő támogatási iránti igéný a Polgármestęri Hivatal
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Családtámogatási Irodája felé. A nyilvántartotĹtartozások, hátralékok osszege 162.543.56I.-
Ft. Azintézmény azoncsa|ádoknak, akik nem, felelnek megaz adósságcsökkentési támogatás
feltételeinek, páIyázat útjan pľóbál segíteni. 2013. évben aHá|őzat AlapítvánýőI69.559.70] ,-
Ft támo gatást sikerĹilt rea|izá|nĺ.
Csoportmunkák (álláskereső klub, álláskereső technikák, tréning, számítástechnikai képzés,
önsegítő csoport) és a Gyermekjóléti Kcizpont szo|gáItattlsait úgy a szakłnait, mint a
szabadidős progľamokat is a lakosság vette igénybe.
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére 20|3. évben I8I4 jelzés érkezett. az
intézményhez, az iskoláktól 714, és 630 esetben a gyámhivataloktól. 2012. évben a jelzések
száma 1843 volt.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évben 6437 fonęk nyrijtott szolgáltatást,2012. évbeĺ 5726
fő volt. A problémakörökön beltil kiemelten növekedett a szülők, vagy a család életvitele, a
gyermeknevelés, a családon belüli btnta|mazás, a családi konfliktusok, valamint a
magaÁrtászavar,.te|jesítményzavaľmiattiügyekszőłna.
A Gyermekek Atmeneti otthonában elhelyezettek életkora 13-18 év kĺjz<jtti, akik teljes
ellátásban részesülnek' A ferőhely 12 fo, állami támogatást 8'3 fore kapott az onkormźnyzat.
Éves szinten átlagban 8,3 fő vette igénybe aszo|gźtltatást,amely 69Yokíhasználtságot jelent.

40]0] cĺmrÉľBKPľogram, rÉrBr Ház módosított előiľányzata34.319 e Ft, ebből bevételi
és kiadási teljesítés 24.039 eFt, azaz7)Yo.

Bevételek:
A költségvetési szerv bevételének}oÁ-a saját bevétel, a ttjbbi önkormányzatitámogatás.

Kiadások:
A kiadásokon belül a szeméIyi juttatások és a munkáltatót terhelő jarulékok arźlnya 76%o, a
dologi kiadásoké 24%. A személyi juttatások és munkáltatót teľhelő járulékok és szociális
hozztljźru|ási adó módosított e\ófuźnyzatának teljesitése 84Yo, a dologi kiadásoké 46%. A
2013. december havi jutalom és utalvźny |<lťĺzetés kĺinyvelési terhelése áthuzódott 2014.
januáľ hónapra. A dologi kiadásokon belĹil megtakarítás akozilzemi kiadásoknál jelentkezett.

A k<lltségvetési szerv a 40101 címen tervezett szakmai és mfüödési tevékenységét a 2013. éví
költségvetése biztosította.

Mutatók:
A LÉLEK Pont-ban 49 fojelentkezőből adatlap kitciltésre 23 esetben keľült soľ' a többi soha
nem volt keľületi lakos.
A családi közosségi száIlás szolgá|tatás 2013. szeptembertől mtĺk<'dik. 12 családjelentkezett,
ebből 2 csa|áđ kerĹilt felvételre. Féľőhely 14, kihasznźitság l4%o-os.
rÉrBr Hźz a nem családos hajléktalanok elhelyezését szoIgtija, 9 fő felelt meg az
adminisztratív feltételeknek, ebből 5 fővel valósult meg az egyĹittmúkĺjđés, 2 fő nem
jelentkezett, 1 fő elutasította, 1 fő elhelyezést ĺyert a Dobozi utcai átmeneti szállóban,
amelyet az Üdvhadsereg műkodtet. Férőh ely e 20 fő, kihaszn áItstry 25%o-os.

Szolgálati lakások szźtrna 12 db, felújítás utan tölthetőek fel a lakások.

40100-02 Józsefváľosi Egyesített Błilcsődék

Az intézmény fő fe|adata az e||átott gyeľmekek gondozása, nevelése. onkent vállalt
feladatként Iátja eI a Biztos Kezdet Gyerekház program folýatását. Konyhai szabađ
kapacitásának kihasználtsága keľetében aZ Idősek Atmeneti otthonának, valamint a
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Gyermekek Atmeneti otthonának biĺosítja az étkeztetést. A Biztos Kezdet Gyerekhaz
feladatellát ásra az onkormányzat kozpontosított állami támogatásban ľészesült. f0I3. évben
feladatváltozás nem volt.

A költségvetési szerv 2013. évi módosított előiranyzata 623.181 e Ft, ezen beltil a kötelező
feladatok e|őirányzata 5f5.06I e Ft, az onként vállalt feladatoké 98.120 e Ft. Bevételi
e|okányzat teljesítése 657,624 e Ft (105.5oÁ), a kötelező feladatok aránya 87Yo, az önként
vállalt feladatok aľánya 13%. A kiadási eIőirányzat teljesítése 575.224 e Ft (92%-os), ezen
beliil a kĺjtelező feladatok aránva\7oÁ. az önként vállalt fe|adatoké I3oÁ.

Bevételek:
Azintézményi működési saját bevételi előirźnyzat teljesítése 62Yo-os. A bevételi alulteljesítés
az aIkalmazottak térítési díjanál keletkezett (hibás kcinyvelés miatt).
A befolyt bevételek 6%o-a mífl<ödési saját bevétel. Gépjármű értékesítésből 100 e Ft bevétel
realizźiődott.

Kiadások:
A kiadási e|őirtnyzatok teljesítésének megoszlása a szeméIyi juttatás, valamint a munkáltatót
teľhelő járulékok és szociális hozzájźnulási adó teljesítése 65Yo, a dologi kiadásoké 24oÁ, a
fe|ha|mozási kiadásoké 2%. A személyi juttatás és a munkáltatót teľhelő jaľulékok és szociális
hozzájáruIási adó e|oírányzatának teljesítése 96Yo-os. A 201.3. decembeľ havi jutalom és

utalvány kifizetés konyvelési teľhelése áthi:ződott 2014. januar hónapra. A dologi kiadási
előirányzat teljesítése 82%o-os. A dologi e|őírźnyzaton belül maradvtny a béľleti díjĺtů, az
élelmiszer beszerzésen, valamint akozizemi díjaknál rea|izá|őđott. A bérleti díj maľadvanyt
indokolja, hogy a Horánszky utcai bĺjlcsőđe udvaraľa a tarsasház a bérleti đíjat 2013. évben
sem számlźńa ki az intézménynek. Az élelmiszęr beszetzés maraďvźnya az íntézmény
kihasználtsága miatt keletkezett, a kozuzemi díjak maradványa a keďvęző időjárás
alakulásának következménye.
A felhalmozási kiadási e|őirźnyzat teljesítése 106%-os.

A költségvetési szerv vezetője év kĺjzben saját hatáskonĺ előirźnyzat átcsopoľtosítást a
kiemelt eIőirźnyzatain beliil nem hajtott végre, a fenntartónál a kiemelt előiranyzatok közötti
eLőirányzat módosítást nem kezdeményezett, ezért a kiemelt előirźnyzatain és azon belül
e gye s e|oir ány zatoknál tultelj esítés volt'

A költségvetési szerv tervezett szakmai és működési tevékenységét a f0|3. évi koltségvetése
biaosította.

Mutatók:
Az írfiézmény 6 telephelyen gondoz ellátottakat 420 férőhęIyen.2013. évben 222 fő ellátottra
igényelt az onkormányzat átlami támogatást 25I napra számítva, tękintettel arra, hogy az
intézmény éves munkanapjainak száma _ 249 nap - nem azonos az źtl'Ian á|ta| megá|lapítottal
(nyári sztinetek miatt). Tényleges munkanappal számolva az ellátottak szźlma 224 fő volt,
amely 53oÁ-os kihasználts ágnak felel meg. A feltöltött ség 7 30Á.

Azintézmény engedélyezettlétszttmaz}I3. évben |57 fő, átlagos statisztikai |étszźĺna 151 fő
volt.
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50100 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

A költségvetési szerv felađata az egészségügyi alapellátás és járó betegellátás (szakĺendelés),
ezen beltil részletesen a nem privatizáIt haziorvosi ellátás, iskola egészségügyi ellátás,
védőnői szo\gá|at, Ĺigyelet, járó beteg gondozás, EU-s betegellátás. A költségvetési szerv
ĺjnként váIllalt feladatként az épületben működő privatizáIt haziorvosi szo|gáIat rezsí
koltségeinek ęlszámolásával kapcsolafos, valamint az onkoľmányz,at koltségvetési szęrvęi
alka|mazottj ai r észér e a fo glalko zás e gé s zs é gti gyi fel adatokat i s ellátj a.

A kÓltségvetési szerv 2013. évi módosított előirányzata |.438.928 e Ft' a kötelező feladatok
aránya 95oÁ, az önként vállalt feladatoké 5%. A módosított e|oirtnyzathoz képest a kiadás
teljesítése 1.280.708,0 e Ft,89oÁ-os, bevétel teljesítése 1.482.451,0 e Ft, 103%-os. A
kö ltsé gveté s i szervet 82oÁ - o s ar źnyb an oEP Íinans zír o zza.

Bevételek:
A saját bevételi módosított e|őírárryzat ll7oÁ-ra, az oEP támogatás l)3oÁ-ra teljesült. A saját
bevétel túlteljesítését a szolgáltatási bevételek, a folyamatos folyószárrla egyeztetések,
ťtzetésí felszólítások, valamint a fizetési moľál javulása eredményezte. Az oEP támogatás
előre pontosan nem tervezhető az évkozí vtt\tozások és a sokfelesége miatt. Megoszlása: a
bérek' az egészségügyi dolgozók éves béremelése, valamint a nyugdíjasként foglalkoztatottak
jövedelem kiegészítésę 12Yo, ahtniorvosi ellátás IoÁ, az iskola egészségügyi ellátás ZYo, a

védőnői szo|gá.Iat 90Á' az ügyelet 3%o, ajáró beteg szakellátás 72oÁs, az egyéb egészségügyi
ellátás I%o. Az önkormányzati tttmogatás a bevételek  %o-a, a módosított előiranyzathoz
vi szonyított te|j esítés 7 30Á.

Kiadások:
A kiadási módosított előirányzaton belül a szeméIyijuttatás, a munkáltatót terhelő jĺáľulékok

és szociális hozztljźlruItlsi adó atánya7I%o, a teljesítése 88%-os. A maľadváný teľheli a20I3.
év végén ťtzďett jutalom, cafetetia, Erzsébet utalvány, melynek teľhelése 2014. évre
áthtlződik.
A dologi kiadások módosított előirányzatának arźnya a kiadási e|oirźnyzaton belül 28Yo, a

teljesítése 90oÁ-os, a felújítás, a felhalmozás aránya IoÁ, a teljesítés 100%-os. A dologi
kiadások maraďványa kötelezettséggel terhelt. A költségvętési szerv minden évben a saját

bevételeiből és oEP támogatásból cseréli, pótolja az orvosi műszereket, amelyekkel a

megfelelő betegellátást tudja biztosítani. Ev kijzben likviditási probléma nem mertilt fel, az

évet |ejźlĺt határidejű szállrítői tartozás nélkül zárta. Az intézmény évek óta jelentős szabad
pénzmaradvánnyalrendelkezik, amellyel a következő évi kĺjltségvetési forľásokat egészíti ki,
mely a műkĺjdtetés fo lyamato sságát, a likviditás t binostja.

Az íntézmény engedéIyezett |étszáma 292 fő, 2013. évi átlagos statisztikai |étszttma 228 fő,
taľtósan riľes álláshelyek szárla 15 fő.

A költségvetési szerv kiemelt előfuányzatain belül saját hatásk<jnĺ módosítást nem hajtott

végre.

Mutatók:
Háziorvosi kártyrák száma:986 db
Háziorvosi ügyelet: ellátandó lakosságszám 61016 fő, szerzođött iigyeleti &ák szźtma 8760
őta
Járő beteg szakellátás heti őraszáma: 1466 &a, győgyítő gonďozás heti óľaszźrrn 484 őra
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7 2100 Józs efvá ľosi Intézménym íĺ ktidtető Ktizpont

A költségvetési szerv 2013. évben kezdte meg ténylegesen műktjdését. Kotelező feladatai
kozétartozik 9 oktatási intézmény és 13 nevelési intézmény műkodtetése az étkeztetési és a
beszęrzési feladatokkal együtt, ellátja 13 nevelési intézmény pénzngyí-gazďasági
tevékenységét is. onkent vállalt fe\ađata a képviselő-testület źita| jővábagyott egyéb oktatási,
sport feladatok ellátása.

Tevékenységét háľom címľenđen számo|ja eI, A 2013. évi koltségvetési elokźnyzata részben
bazis alapon, részben az oktatási intézmények előző évi műkodtetési költségeinek
fi gyelembevétel ével, bec slés sel keľĹilt me gtervezésre.
A 2013. évi osszes módosított előirányzat |.583.734 e Ft, melyből a kötelezo feladat aránya
93oÁ, az cjnként vállalt feladaté 7%' A módosított elóirźnyzathoz képest a kiadások teljesítése
78%o, a bevételeké 82%. A módosított elóirtĺnyzat megoszlása: a központ 8%o, a nevelési
intézmények és bölcső đék 26oÁ, az oktatźsí intézmények mfüödtetése 66Yo.

7210] cím Kozpont
Bevételek:
A bevételi eloirtnyzat teljesítése 710.594 e Ft, mely 579oÁ-os teljesítésnek felel meg. A
túlteljesítés abból adódik, hogy a leutalt önkormányzati támogatás nem a kiadások
teljesítéséhez igazítva lett könyvelve. A saját működési bevételeken beliil az áfa
visszaigénylésnél is tulteljesítés rea|ízá|óđott, amely a költségvetési ľendelet éľtelmében
elvonásra kerül.

Kiadások:
A kiadási e|őítźnyzat teljesítése 77Yo-os, ezen belül a személyi juttatás, munkaadót terhelo
jaľulékok és szociális hozzájáruIási adóé 8loń-os, a dologi kiadásoké 66%o-os, a felhalmozási,
felújítási kiadásoké 100%-os. A kiadási eIőirźnyzatok teljesítésén beliil az onként vállalt
feladatok arźnya 9%o, a k<ltelező feladatok atánya 9I%. A szemé|yi juttatásoknál és a
munkaađót teľhelő jĺáĺulékoknáI a 2013. év végi jutalom, Erzsébet utalvány költsége 2014.

évre źńhuzódott. A đologi kiadásoknál megtakaľítás rea|izźiódott a kozĺjzemi đíjaknál a
kedvező időjárás miatt, és a karbantaľtásoknál.

A központ 2013. évi költségvetése a feladatok elIátásźt és a múködtetést biztosította.

A kĺizpont engedélyezettlétszáma}}|3. decembeľ 3l-én 41 fő,2013. évi munkaj ogi|étszáma
36 fő volt.

72102 cím neveĺési intézmények és bölcsőde működtetése
Bevételek:
A módosított előiranyzat 405.043 e Ft, ezen belu| az onként vá||alt feladat l%o-os, akotę|ezó
feladat 99Yo-os, az önkormányzati tźtmogatás 7\Yo-os arźnyt képvisel. A bevételi elóitáĺyzat
teljesítése 29,4yo, a saját műkodési bevételé 74,9yo. E bevételek az étkezési térítési díjat és a
bölcsődei (Katica) gondozási díjakat tartalmazzák. Az a|ulteljesítés abból adódik, hogy év
közben a kedvezményes étkezők száma magasabb volt a tewezettnél, valamint a tényleges
napok száma is kevesebb volt. A teljesítést a kihaszná|tstĺg is befolyásolja. A bevételi
ki e sé s sel szemb ęn az étkeńeté si ki adás oknál me gtak aritás r e a|izá|ő đott'
A bevételi elóirźtnyzat alulteljesítését a 72101 címen maľ említett tjnkormányzati tźlmogatás

telj esítésének könyvelése eredmény ezi.
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Kiadások:
A módosított kiadási e|őirtnyzaton beltĺl a személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzétjáruIási adó e\oirźnyzat 5%o-os, a dologi kiadások 94oÁ-os, a felhalmozás,
felújítás l%o-os aŕný képvisel. A kiadási e|ofutnyzat teljesítése 73,20Á. A személyi juttatás

és a munkáItatőt terhelő járulékok teljesítése a módosított eloirtnyzathoz képest 93o/o-os, a
2013. év végi jutalom, Eľzsébet uta|vźny költsége 2014. évre źúhűzódik. A dologi kiadási
előirźnyzatok felhasznáIźsa12oÁ-os, nagyobb megtakaľítts az étkeztetésen felül akozizemei
díjaknál volt. A felhalmozási kiadás teljesítése 9loÁ-os.

osszességében az óvodák és a bölcsőđe működtetését a 2013. évi költségvetés biztosította.

Az engedé|yezett|étszámz}I3' decembeľ 31. napjan 12fő,munkajogi |étszźtm12fő.

Mutatók:
Áľamĺ támogatás igénylésénéI (tervezéskor) kedvezményes étkezők szźtma 726 fő, az
elszámolásná| 623 fo volt.
A tervezéskor az étkezők szétma 1.462 fő, ebből kedvezményes étkezők száma 695 fó, évĺ
át|agban a ténylegesen étkezők száma 1.225,6 fő, ebből kedvezményes étkezők szttĺna 623,]
fő volt.
Bölcsődei étkezők szźlma tervezéskor 42 fő, ebből kedvezményes étkezők szárna 16 fő,
źú|agban a ténylegesęn étkezők szźlma 47,7 fő, ebből kedvezményes étkező 7 fő volt.

7 2 1 0 3 cím oktatási intézmények míĺkaúetése
Bevételek:
A módosított előfuányzat 1.045.586 e Ft, ebből az önkoľmźnyzati támogatás 79,Á-os, a sajtú,

bevétel S%o-os arányt képvisel, a többi az eloző éví péĺlzmaraďvány és a támogatásértékű
bevétel. A módosított előiranyzaton be|ul az cjnként vállalt feladat arźnya šYo, a kötelező
fe|ađaté 92%. A módosított előiranyzathoz viszonyítva a kiadások teljesítése 87yo, a

bevételeké 39%. A bevételi e|óirányzat alulteljesítését a 72I0I címen mar említett
<inkormanyzati tźmogatás teljesítésének könyvelése eredményezi. A bevételeket az étkęzési
térítési díjak' a bérleti díjak, és az oktatáshoz kapcsolódó önként váIIaIt feladatok díjai pl.
spoľtsátor, uszoda teszi ki.

Kiadások:
A személyi juttatás, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźxulási adó teljesítése a
módosított e|őfuányzathoz képest 9|Yo-os, a2013. év végi jutalom, Erzsébet utalvány kclltsége
2014. éwe áthílzódik. A dologi kiadások teljesítése a módosított előírźnyzathoz viszonyítva
7SYo-os. A kötelező minimális taneszközök beszerzésére nem keľtilt sor, melyneke|óírányzata
8.282 e Ft. Megtakaritás a minimális taneszközön kívül az étkęztetésnél, és közüzęmi díjaknál
ręa|izáIőđott az étkezők számtnak csökkenése, valamint a kedvező időjarás miatt. A
fe|ha|mozási kiadási e|őfuányzatát2013. évben nem hasznáItafelr azintézmény, amely szintén
a koteIező minimális tanęszkoz beszerzéshez kapcsolódott.

osszességében 2013. évben a költségvetés az iskolfü zcjkkenőmentes mfüödtetését
biztosította.

Az engedéIyezett |étszttm 2013. december 31. napjan 100 fő, tires álláshe|y az év utolsó
napjtnnem volt.
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Mutatók:
Állami támogatás igénylésénéI (tervezéskor) kedvezményes étkezők száma 1409 fó, az
elszámolásná| 1328 fő volt.
A teľvezéskot az étkezők száma I.927fő, ebből kedvezményes étkezők szttrrn |.375 ťo, évi
átlagban a ténylegesen étkezők száma 1.818 fő, ebből kedvezményes étkezők száma I.326,5
volt.

72100-04 címtől a 72t00-t6 címig ivodák

Az óvodák feladata 2013. évben kizárőlrag a szakmaí feladatellátás, amely a foglalkoztatottak
bérére, juttatásaiľa, járuIékaira és a szakmai eszkozbeszetzéste iranyul. A működtetésifüet,
valamint a pénzngyi-gazdasági tevékenységet a Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központ
IźÍja eI. A jogszabályok változása miatt módosításra került az ővođttk engeđéIyezetĹIétszźma
kétszer 20l3-ban, a pedagógusok bérezése szeptembertő|, az engedélyezett álláshelyen belül a

kötelező feladatokból átkeľiiltek álláshelyek az onként vállalt feladatokľa.

Az óvođák költségvetésének módosított előkźnyzata összesen 976.095 e Ft, a kĺjtelező
feladatok aúnya 92yo, önként felađatok aránya 8Yo, a személyi juttatás, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájáru|ási adó a#nya9I%o, adologi és felhalmozási kiadások aránya
ĺisszesen 9%. A kiadási e|őirányzat teljesítése összesen 940.347 e Ft, 96oÁ-os. A bevételi
módosított eIőirányzaton beltil az önkormtttyzati támogďás arźnya 9lYo-os, a teljesítésnél
88%.

Bevételek:
Az óvodak saját és támogatáséľtékti bevételei kamatból, áfa visszatéľiilésből,
közfoglalkońatásra źivett pénzeszkozökből és pá|yazatből ĺealizálódott. A bevételek
telj e síté s e | 0 6yo, túlte lj e síté s az cjnkormán y zati tźtmo gatásnál vo lt.

Kiadások:
A személyi juttatás, a munkaadót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzájźniási adó módosított
elóirányzatźůtoz viszonyított teljesítés 97%o, a 2013. év végi jutalom, Erzsébet utalvány
költségének egy ńsze 2014. évre áthűzőđott. A dologi kiadások teljesítése a módosított
előirányzathoz képest I00%. Maradvány a felhalmozási e|oirźnyzaton volt. A tewezett
kĺjtelező taneszkoz beszerzése egy óvoda kivételével megtöľtént.

Az óvodák szakmai feladatanak eIlátásáta2013. évíintézményi kĺiltségvetés biztosította.

Az ővođźlk engedéIyezett |étszáma
álláshely az év végéĺ 1 fő volt.

Mutatók:

tisszesen 20|3. december 3I. napján 287'5 fü, üres

Az ővodźk féľőhelye I.592 Íő, 2013. évi átlag gyereklétszźml tervezéskor I.462 fő,
elszámoláskor 1.464 fó volt. Az étkezők száma éves átlagbarl I'225'6 fő volt. A férőhely
kihasználts ág 92oÁ- os.

8 0 0 0 0 Kőztisztas á g, közb iztons ág, te le p ii l é s ü ze m e lteté s

A lőzsefvźrosi Vaľosüzemeltetési Szolgá|at költségvetési szerv fe|ađata, szewezete 20l3-ban
tcibbször módosult. 2013. május 1. napjától a ,,Jófifü tevékenység'' kiszervezésre kerĺilt a
KözteľĹilet-felügyelethez' 20ĺ3. november 1-jétől a Közteriilet-feltigyelettőI az intézményhez
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kerültek a Közterület-fełtigyelet, a keľékbilincselési feladatok, a keriiletőrség,.valamint a
tér.figyelő kameraľendszer mfüodtetése. 2013. június 30. napjáig e||átta a LELEK Ház,
LELEK Program feladatokat, mely átszewęzésľe került a Jőzsefvtrosi Csaláđsegítő és

Gyermekjóléti Központ intézményhez. Az egész évben ellátott feladatai kozé tartozlk a
teleptilésüzemeltetés, az ideiglenes piac mfüödtetése úgy, hogy az iĺtézméĺy
költségvetésében a fog|alkońatottak létszáma és a hozzá kapcsolódó költségek taĺtoznak, a
piac mfüodési költsége az önkormányzat költségvetésében szerepel. Ev kozben a Képviselő-
testület feladatbővülés keretében aZ ősteľmelői időszakos piac létrehozásaľól és

múkĺjdtetéséről, valamint kĺjzösségi keľtek fenrftartźsźról döntott.

Az iĺtézmény módosított bevételi és kiadási előirźnyzata 746.66I e Ft, a kotelező feladatok
arźnya J9,9 oÁ, az oĺlként vállalt feladatoké 20,I%o. A módosított kiadási eloirtnyzat
megoszlása: személyi juttatás, munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájérulási adó

51',70Á, dologi kiadások 32,6yo, mfüödési célú támogatás államháńaĺtáson beltilre 6,2yo,

bensházás, felújítás 9,5o/o. A kiadási előirányzat teljesítése 551.827 eFt,73,90Á. A személyi
juttatás, munkaadót terhelő jáľulékuk és szociális hozzájtrulási adó előhźnyzata 86,8Yota
teljesült. A megtakaľítás jelentős összegrĺ, amely a magas szźtrrń üres álláshelyek, fluktuáció
miatt realizá|őđott. A 2013. év végi jutalom és Eľzsébet utalvány teljesítése 2014. évre
áthűzőđik' A dologi módosított előirźlnyzatok teljesítése 64,70Á, a 2013. évrőI źúhűzőďő
kötelezettséggel terhelt pénzmaradváný is figyelembe véve 74,5yo. Az áth,Úzőđó kiadások
egyrésń. az év végi feladatokhoz biztosított e|őirźnyzatok miatt, másrészt az intézményi
átszewezésbő| adódnak. A működési célú támogatás źtl|anhánartásoĺ belülľe kiadás
teljesítése a módosított előkányzathoz viszonyítva 63,4%o, a2014. évre áthtlzódó kiadással
egyĹitt 97 

'4yo. 
A beruházási, felújítási kiadások móđosított előirányzatának 42,2Yo.a, ezen

beltil a bervhtzás 58Yo-a, a felújítás Zf,8Yo-a kertilt fe|hasznáIásra. Az év során a tervezett
játszóteľek' kutyafuttatók, valamint a Magdolna utca műhely felújítása nem valósult meg, év
végig kötelezettségváIIaIás sem volt. Az źúhilzőđó kiadásokat is figyelembe véve a teljesítés
60,3Yo-os.

A módosított előirányzatbőI 1I'7yo akozhata|mi és saját múködési bevételek artnya, a többi
az önkormĺányzati támogatás, aZ előző évi pénzmarađvźny, kisebb mértékben a
kozfoglalkońatás tźtmogatźsa. A móđosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek teljesítése
704'242 e Ft, 94,30Á, a kozhata|mi és a saját múködési módosított bevételi előirźnyzat
teljesítése 6I,2yo. Az alulteljesítés részben abból adódott, hogy a fe|ađatátszervezés után a

Paľkolás-iizemeltetési Szolgálat a szám|ájára étkezett, de maľ az intézméný nem megillető
bevételt a JKFVSZ-nek nem adtaát.

A költségvetési szerv a feladatok źúszewezése miatt a takaľékosságra különĺjsen figyelt,
miután az,Új feladatok bevételeinek teljesíthetőségét nem látta e|őre. A teljesített bevétel és

kiadás közotti ktilönbözet 152.415 eFt.

Aziĺtézmény éves költségvetése tĺjbbször módosult, atény sz:ĺmok a|apjźn a címek és a
kiemelt e|őirźnyzatok kozĺĺtti átcsoportosítás is indokolt lett volna, azonban eń. az intézmény
az utolsó költségvetési rendelet módosításakoľ sem kezdeményezte.

A ktiltségvetési szerv 2013. jaruláĺ 1. napi engeđé|yezett |étszáma I35 Íő volt, 2013.

december 3|. napjánzI3 fó. Éves átlagos statisztikai létszźlma II4 fő. Üres álláshelyek száma
2013 . december 31 . napjźn 32 fő, aĺní az engedé|yezet1|étszám 1'5%o-a.
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A z0I3. évi költségvetés az intézmény feladatellátását, műkodtetését biztositoÍÍa, a
tervezethez képest feladatelmaľadás volt, amit nem fonáshiány okozott.

80101 cím lgazgatóság
Bevételek:
Bevétel e feladaton kizárő|ag az e|őzó évi pénzmaradvány, az ĺjnkormźnyzati támogatás,
valamint a továbbszźxnlázás, kozfoglalkoztatásbőI rea|izáIőđott. A móđosított bevételi
e|őirányzat If4.509 e Ft, teljesítése 253.054 e Ft, 203,2yo. Az ĺjnkormźnyzati támogatás
könyvelése azintézményen belüli címĺendenként nem a kiadás teljesítéséhezigazítotĹ.

Kiadások:
A módosított kiadási eloirényzat 1 3 3 .088 e Ft, melyb ő| a szemé|yi juttatás, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájáĺu|ási adó arźnya 66,30Á' a dologi kiadásoké 25,9oÁ, a műkodési
célú támogatás államhánartáson belülre 6,8yo, a beruházásoké I%. A módosított
eloirźnyzathoz viszonyítva a kiadások 86,8oÁ-ta, a személyi juttatás, munkaadót terhelő
jarulékok és szociális hozzäjarulási módosított előirtnyzata 87,loÁ-ra, a đologi előirányzatok
83,foÁ-r a, a beruházás 7 0,4oÁ -r a telj estilt.

80102 cím ,,Jófiúk,, Biztonsági Szolgálat
Bevételek:
A saját bevétel az a|kalmazotlak befizetéséből realizźiődott, a feladat önkormányzati
támogatásból Íinanszíľozotl. A módosított előkźnyzathozvíszonyított teljesítés 99,8oÁ-os.

Kiadások:
A módosított elóirányzat 37.508 e Ft, ebből a személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok
és szociális hozzájáruIási ađő aránya 77,70Á, a dologi kiadásoké 10%. A módosított
e|őirányzathozvíszonyítvaateljesítés99,9oÁ.os.

80 1 0 3 cím Telepüĺésüzemeltetés/Szalcrnąi Kozpont/Szalcľnai Telephely
Bevételek:
A módosított előirĺĺnyzat 416.716 e Ft, ebből a saját bevételek arźnya 0,9oÁ (szélrcl|źnźs),

vagyis a tevékenység önkormźnyzat tiímogatásból került ťlĺanszírozásra. A módosított
e|őírźnyzathoz viszonyitva a teljesítés 299.121 e Ft, 7I,8Yo, a sajźú bevételi e|őfuźnyzatok
teljesítése 75,5oÁ.

Kiadások:
A módosított előiranyzat 416.985 e Ft, ezen belül a személyi juttatás, munkaadót teľhelő
jarulékok és szociális hozzájarulási adó 47,2oÁ-os, a dologi kiadások 35,2Yo-os, a mfüödési
célú támogatás államháztartéson belülre kiadás |Yo-os, abenlhźzźts, felújítás I6,6oÁ-os aráĺyt
képvisel. A módosított előiranyzathoz viszonyítva a teljesítés 72,Io/o. Az alulteljesítés a
fluktuáció és az tires álláshelyekęn kívül feladat elmaľadásból adódik. A személyi juttatás,

munkaadói járulék és szociális hozzźtjźrulási adó módosított elóirźtnyzatának teljesítése
89,8olo-os, a dologi kiadásoké 6I,7%o-os, abenlházási, felújítási e|őfuányzatoké 41'8%-os.

Mutatók:
- kezelt utak 6,2 négyzetkilométer, ebből karbantartással (kátyuzással) javítotÍ. 456

ĺégyzetméter,
- kezelt paľkok, köZteniletek 1 40. 1 45 négyzetmétet,
- takarított felületek 4,2 négyzetkilométer
- kaľbantartási órák szźlma.' 42.288 őra
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80]04 cím LELEK Ház, LELEK Program
Bevételek:
A módosított előiľányzat 36.610 e Ft, ebből a saját bevételek aránya 60Á, a tevékenység
önkoľmányzati támogatásból ťlnanszírozott. A bevételi módosított előirányzat teljesítése
98,60Á, a saját bevételeké 42,80Á. A bevételi kiesés részben az a|acsony kihasználtság, részben
a lakók ťĺzetési elmaradása miatt keletkezett.

Kiadások:
A módosított előirányzat 36.610 e Ft, melyből a szemé|yi juttattts, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájźniźtsi adó arźnya 48,9yo, a dologi kiadásoké 4l,4yo. A kiadási
elóírányzatok 98,6oÁ-ra, a személyi juttatás, munkaadót teľhelő jaľulékok és szociális
hozzźĄárulási adók e|őirźtnyzatal}},IoÁ-ra, a dologi kiadások 96,4Yo-rateljesü1tek.

Mutatók:
Férőhely: 20 fő

80]05 cím Teleki téri ideiglenes piac
Bevételek:
Az intézmény koltségvetésében saját bevétel k'lzarőIag az őstermelői idoszakos piac
asztalfoglalási díjából realizálódik. Az ideiglenes piaccal kapcsolatos saját bevétel aZ
onkormanyzat költségvetésében kenilt megfervezésre. A módosított előirźnyzat3|.465 eFt,
ebből a saját bevételek aránya 6,30Á, a tĺjbbi bevétel az e|őzó évi pénzmaradvélny, va|aĺrint az
onkormanyzati támogatás. A módosított e|őirźnyzathoz víszonyitva a teljesítés 8l,7oÁ-os, a
saját bevéteIeké 90,9%o-os. Ev közben a sajtt bevételi e|őirźnyzat csökkentésre került, ernek
ellenére a mó do s íto tI teru ezetr. b evéte l i eIőir tny zat nem r ęalízá|ó đott.

Kiadások:
A módosított előirányzat 3I.523 e Ft, ezen beltil a szemé|yi juttatás, munkaadót terhelő
jaľulékok és szociális hozzájáru|ási adó előírźnyzata 5I,5oÁ-os, a dologi kiadások 39,6oÁ-os, a
benlházás 1olo-os arányÍ képvisel. Az ideiglenes piacon foglalkoztatottak a kĺiltségvetési szerv
alka|mazásálban á||nak' a működési költségek _ az iđőszakos őstermelői piac, és kisebb
működés kivételével _ az önkormźnyzat kciltségvetésében szerepelnek. A személyi juttatás,
munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájaru|ási adó teljesítése a módosított
e|oirźnyzathoz viszonyítra 8l,6%o-os, a dologi kiadások teljesítése 78,9%o-os, benlhźuási
kiadás nem volt.

Mutatók:
- időszaki őstermelői piacon kiadott asztalok számanapi átlagban:

80 ] 06 cím Kozterület-felagilet
Bevételek:
A bevételi előkényzat nagyságźlt két hónapra a feladatot átadő intézmény hatźrońa meg. A
módosított bevételi előkźnyzat 70.339 e Ft, teljesítése 54,6%o. A bevételi kiesés egyrésú" az
indokolja, hogy a feladatot túađő intézmény a szźlmlájtra teljesült bírság bevételeket nem
uta|ta át a JKFVSZ-nek, másrészt az átá|Iás miatti nehézségeket (a|kaImazottí|étszźlmhitlny,
iires álIáshelyek, felmondások ) a bevételi tervadat meghatfuozástnáI az źúadő intézmény nem
vette figyelembe.

Kiadások:
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A módosított előirányzat 4I'216 e Ft, melyből a személyi juttatás, munkaadót terhelő
jáľulékok e|őirtnyzata 6I,4oÁ, a dologi előiráĺyzat38,6y;o. A módosított elóirźnyzat 5I,ZYo-ra,
a személyi juttatás, munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźĄźrulási adó előirźnyzata
52,6Yo-ra, a dologi kiadásoké 49,IoÁ-ra teljesült. A jelentős kiadási megtakaľítás az üres
álláshelyekből, valamint azátaďő intézmény továbbszámlźnásának elmaradásából adódott.

Mutatók:
- końerĹileti bíľságok száma:3518 db
- końerületen teljesített orákszáma:I3]81 fua

80 ] 07 cím Kerékbilincselés
Bevételek:
A saját bevétel tervezése azonos a 80106 címen írtakkal. A módosított előirányzat 8.072 eFt,
melynek 99,|Yo-a saját bevétel. A módosított előirányzat teljesítése 75,4Yo-os, a saját bevételé
J6,tYo-os.

Kiadások:
A módosított kiadási e|őfuźlnyzat 5.300 e Ft, melyből a személyi juttatás, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájáĺu|ási adó arźnya42,30Á, a dologi kiadásoké 57,7 oÁ. A személyi
juttatások, munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájźnulási adó módosított e|óirźnyzata
67,\Yo -ra, a do lo gi kiadások 7 I,5%o -t a telj esültek.

Mutatók:
- bilincselések szćrna:743 db
- roncsautó elszállítások száma: nem volt

80108 cím Keľületőrség
Bevételek:
A feladat teljes méľtékben önként váIla|t feladat és nincs saját bevétel. A módosított
e|óirtnyzat2.508 e Ft, teljesítése 100%-os.

Kiadások:
A módosított kiadási e|őirźnyzat 9.906 e Ft, melyből a személyi juttatás, munkaadót teľhelő
jarulékok és szociális hozzźĄźnulási adó aránya85,8%0, a dologi kiadásoké 74,2%0. A kiadási
előkányzatok 60,4oÁ-ra, a személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok módosított
eIőfu źnyzata69,2oÁ-ra,adolgie|őirtnyzatok7,3oÁ-rateljesültek.

8 0 ] 0 9 c ím T éľfi gl e l ő - kam e r ąr e nd s z er míÍ kt; dt e t é s e

Bevételek:
Saját bevétel nincs, a teljes feladat tinkormĺínyzati forľásbóIťlnanszírozott.

Kiadások:
A módosított e|oirźnyzat 34.525 e Ft, melybő| a személyi juttatás, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,5oÁ-os, a dologi kiadások 29,7oÁ-os, a ľendőrség
tĺímogatása 64,8Yo-os arźlný képvisel. A kiadási eloirtnyzatok összességében I6,7Yoła, a
személyi juttatás, munkaadót teľhelő jaľulékok és szociális hozzájźrulási adó módosított
e|őirtnyzata20,5Yo-ra, a dologi kiadásoké O,IoÁ-ra, a rendőrség támogatása 24oÁ-ra teljesült.
A támogatás átutalásáľa 20I 4. j anuaľ hónapban kerĹilt sor.

Mutatók:
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ľiasztások száma.. 41 db

ilI. Egyéb információk a 2013. évi zárszámadási rendelet tervezette|
kapcsolatosan

Az onkormányzatintézményeiben és a Polgáľmesteri Hivatalban foglalkoztatot1ak2013' évi
engedéIyezett és átlagos statisztikai állományát arendelet-tervezet 5. melléklete mutada be.

Az onkoľmányzat áital.20t3. évben nyújtott közletett támogatások összegét célonként a
rendelet-te t v ezet 6 . számu mel l ékl ete taĺta|mazza.
Az eliđegenítési keđvezmény az önkormányzati rendelet alapján járő, 2013. évben a
vételarból elszámolt kedvezméný jelenti. Az ingyenesen vagy kedvezményesen bérbe adott
helyiségek kiesett bérleti díja a bizottsági határozat a|apjźn jĺíró bérleti díj csokkenéseket
tartalmazza.

A tervezett ttibb éves ktitelezettség-válllalások teljesítési adatait a rendelet-tervezet 7.

szźlmu melléklete rész|etezi évenkénti bontásban.

Az kerĺileti nettósított pénzforgalmi jelenetést a rendelet 9/]. melléklete tartalmazza, 20]3. évi
kakségvetési beszámoló kiegészítő melĺékĺetének számszer{j kimutatásait a rendelet 9/2-9/]].
me ll é kl ete k t ar talmazzák.

Ktinywizsgálói jelentés
A könywizsgźiői feladatokat a C.C. Audit Kĺjnywizsgáló Kft |átja e| (1148. Budapest
Fogarassi út.58, MKVK ig. sz.: 00062.), a kclnywizsgálatot végzí: dr. Tasnádi Máľta Eva
MKVK ig. sz.:005030.
A 2013. évi zźrszźlnadási rendelet-tervezethez kapcsolódó könywizsgálói jelentés az
előterj esztés 2. mellékleteként kerül bemut atásra.
A könywizsgáI|ő źitalfe|szźlmított éves đíj összege:2.895,6 ęFt.

A Polgármesteri Hĺvatal számviteli politikája kiteľjesztésľe keült az Onkoľm ányzatra, a
Polgáľmesteri Hivatalľa és a nemzetĺségÍ önkoľmányzato|łra 20t3. évben, kisebb
pontosításot jogszabályi változások miatti módosítások átvezetésével. A pontosítások
nem érintettékaz értékelési elveket, a lényeges és jelentős hibák értékét.

A könyviteli szolgáltatás köľébe tartoző feladatok irányításáért, vezetésééľt felelős
személy adataiz név: Paris Gyulané, szül. név: Pápai Edit, a.n.: Jakab Ella

2000. Szentendľe
oľtorony u. 4.

Mérlegképes regisztrációs szám: 14638I
S zakterÍilet : áLlanháztartás i
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Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefu áľosi onkorm ányzat Képviselő-testtiletének

.120|4. (. . ..) önkoľmányzati ľendelete

a 20Í3. évi kti|tségv etési zárszámadásľóI

Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testi'ilete aZ
á||amháztartásró| szóló f)II. évi CXCV. törvény 91. $ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
a|apjźtn, az A|aptorvény 3f . cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a kovetkezőket rendeli el:

1. A zárszámadás bevételeinek és kĺadásainak fő łisszege, a hiány és a tiibblet méľtéke

l.s (1) Az onkormźnyzat 20|3. évi költségvetéséľől szóló 9lf0l3. (II.LL') önkormányzati
rendelete végrehajtását

a) 17.540.854 ezer Ft ktiltségvetési pénzfoľgalmi bevételi főtisszeggel
b) 14.399.302 ezer Ft kiiltségvetési pénzfoľgalmi kiadási főösszeggel
c\ |.296.231ezer Ft Íinanszírozási célú pénzügyi bevétellel
c) 971.933 ezeľ Ft finanszíľozási célú pénziigyÍ kiadással
d) 3.465.850 ezeľ Ft nettó többlettel

jőváhagyja.

(f) Az onkormányzat2013. évi bruttó pénzmaradványát3.465'f44 ezer Ft-ban, - melyből
miĺködési f .247.30f ezer Ft, felhalmozási 894.f50 ezer Ft, ťlnanszirozźtsi műveletek
egyenlege 324.298 ezer Ft -, avá||akozási tevékenység erdeményét 606 e F-ban, az e|őző
évi fel nem haszná|tpénzmaradványát 1.135.356 ezer Ft-ban hatáĺozzameg.

f. Az iinkoľmányzat bevételei és kiadásai

2.s (1) Az onkorményzat 1. $ (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg e|őirányzat
csopoľtonkénti összegeit az I. melléklet tartalmazza.

(2) Az onkormányzat 20|3. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési
szerkezetben az |. melléklet tarta|mazza, a pénzforgalmi jelentését a 9/I. melléklet
tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat feltĄítási kiadásainak célonkénti teljesítését az Iĺa. melléklet
tartalmazza.

$) Az onkoľmányzat beruhtzási kiadásainak feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet
tartalmazza.

(5) Az Önkoľmányzat támogatás éľtékű működési és felhalmozási cé|ra, valamint
á||amhźtnartáson kívtilről működési és felhalmozási célra áwett pénzeszkozök
e|ófu änyzatainakteljesítésétaz1/c.melléklettarta|mazza.

(6) Az onkormányzat támogatás éftékű működési és felhalmozási célĺa, valamint
á||amhźztartáson kívüli műkĺjdési és felhalmozási célra átadott pénzeszkozök
e|oirźnyzatainakteljesítésétaz1/d.melléklęttarta|mazza,

(7) Az onkormányzat műkodési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék
e|őir źtĺy zatźú a 1 /e. mellék|et tarta|mazza.

3. Az łinkoľmányzat vagyonával kapcsolatos adatai
3.s (1) Az onkorményzat 2013. december 31-i hitelállományát és adósságszolgźiatát a 2.

melléklet, Maryarország gazdasági stabillitásáról szóló 20|1. évi CXCN. t<irvény 10. $
(3) bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulását a Zla. számű melléklete
tartalmazza.

(f) Az onkoľmányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet, a vagyonkataszterben nem szeľeplő
insatlanokat a 3 l a. me||éklet taĺtalmazza'
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(3) Az onkoľmányzat tulajdonában lévő részesedések, uz|etrészek állományát a 3lb'
melléklet, az átmenetileg szabad pénzeszkozei terhére elhelyezett lekötött betétek

á||omány át a 3 l c. mę||ék|et tarta|mazza.

4. Az iinkoľmányzzt gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok

4.$ Az onkormányzaÍ' az Európai Uniós támogatással megvalósult projektek kiadásait a 4ĺd-7,
4ld-f ., 4ld-3. és a 4le. me||ék|ettartalmazza.

5.$ Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos
ál lomány i |étszámźtt az 5 . m e l l ék|et tarta|mazza.

6.$ Az onkormányzat źitall nyrijtott k<jzvetett támogatásokat a 6. melléklet tarta|mazza.

7.$ Az Önkoľmányzat tobbéves kotelezettség-vállalásainak teljesítését címenként a 7 . melléklet
tartalmazza.

8. $ Az tnkormányzat á||ami támogatásának jogcímenkénti bevételeit a 8ĺ|-813. melléklet
tartalmazza.

9.$ Az tnkormányzat 2013. évi koltségvetési beszámoló kiegészíto mellékletének számszeríi
kimutatás ait a 9 l 2 -9 l | 1 . me l lékl et ek tarta|mazzák.

9. Az önkorm ányzat költségvetésének telj esítése címenként

10.s (1) A bevételi és a kiadási e|oirányzatok teljesítését és megbontását címrend szerint
e|őirányzatcsoportonként, kotelező, önként vźůlra|t, źń|ami (ä||amigazgatási) feladatokĺa 4.

me l l éklet tarta|mazza.

(2) Az önkormányzati törzsvagyon karbantaľtási, feljlesztési feladatainak bevéte|i és kiadási
e|őirźnyzatteljesítését kötelező, önként vá||a|t, állami (á||amigazgatási) feladatok szerinti
bontásban a 4 l a. mel|ék|et tarta|mazza.

(3) Az uz|eti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási e|ókányzat teljesítését
kötelező, önként vtt||a|t, állami (źi|amigazgatási) felađatok szerinti bontásban a 4lb.
mel léklet tarta|mazza.

(4) A nÉvs Zľt. bonyo|itásában megvalósuló Corvin Sétány Projekt e|őirtnyzatainak
telj es ítését a 4 l c' me||ék|et tarta|mazza.

11.$ Ez a rendelet 2014. május 15-én lép hatźiyba.

Budapest, 2014. április ....

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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Bér|ókÓd

103

Bér|ő neve

Szigeti-J VendéglátÓ és SzolgáltatÓ

Kft

103

7365

SzigetĹJ VendéglátÓ és Szolgá|tatÓ

Kft

7709

Polaris Építóipaĺi Rt

7563

Jlassic Security Kft

7',753

Vasért-Száva Rt

Bér|emény címe

1101

Sarkadi Gold MedtiZĺ

DiÓszegi S. u. 22.

I 101

Roziker Gmk

DiÓszegi S' u. 20.

7029

Roziker Gmk

Somogyi B. u. 10.

7672

Royal Mabedu Kft

A Fövarosi BírÓság 19.Fpk.01-l 1-005815125 ' számu végzése alapjan a cég a

Céeiegyzékból tÓĺ lve. TÖrlés hatalya: 2013.10'f9'

Behajthatat|an ktivete|ések 201 3.1 2'31,

Nap u. 19

7t36

R szler Galvan Kft

A Fĺĺvaĺosi BíĺÓság 19.Fpk.01-11.0058|5lf5' számri végzése a|apján a céga
Césiesvzékból t r lve. T rlés hatźiya: 2013'10.29.

Ü|lői ut

Leonaĺd és Frank Kfl

63s

A Fóvarosi BírÓság 28.Fpk.01-05-000418/108. számu végzése alapjan a cég a

Céeiesvzékból tÖrÖlve. Ttirlés hatźiva: 20|3.06.20.

Baross u. 124.

Mészaros M Kereskedelmi Kft
(ogutÓdja a Fekete GyÖngy
Msorazsém Kft)

30

781'1

A Fóvarosi Bírőság 1S.Fpk.Ol-10-004|1.1l34. számri végzése alapjan a cég a

Césiesvzékból tÖrÖlve. Tłjĺlés hatalva: 20l3.06. l4.

Nagyfuvaros u. 7

Behajthatat|anság oka

77 t7

A Fóvarosi Bírőság l4.Fpk.0l-94-001069/169. szĺíĺnu végzése alapjan a cég a

Césiewzékból t rtilve. Torlés hatálva: 2013.05.02.

Iing Jie Europe Kft

Nagyfuvaros u. 5

'161r

Hannau és Tĺĺľsai Kereskedelmi és

SzolsáltatÓ Kft

A Fóvarosi BírÓság 20.Fpk.01-1 l-0125.76115. számu végzése alapján a cég a

Césiesvzékból tÖr lve. T rlés hatálva: 2013.03.1 1.

Jozsefkrt. 19

7334
I

AlexandriĺZaci SzolgáltatÓ és

Kereskedelmi Kft

A Fóvárosi BirÓság CK 2000/25 szám
t<ir lve' TÖrlés hatalya: 2000.05.25.

Bezerédi u. 13

I 334

2

Amandus Ingatlank zvetító- és

Feilesztó Kft

A Fóvarosi Bíroság CK2000l25 szám kÖzl nye alapjan a cég a Cégjegyzékból
tÖrÖlve. Ttirlés hatálva: 2000.05.25.

Baross u. 120

7334
J

Amandus IngatlankÖzvetító- és

Feilesztó Kft

Ą Fóvarosi BírÓság 33.Fpk.01-10-0110010121. száĺnri végzése alapján a cég a

]é si esvzékból tÖrÖlve. TÖrlés halźiv a: 20 |2.09.03.

Népszínhĺĺa u. 14

7tz3

Amandus Ingatlankdzvetítö- és

Feilesztó Kft

Ą Fóvaĺosi BírÓság 28.Fpk.01-1 1-012883/16. szrĺĺnri végzése alapjan a cég a

]ésieryzékből tÖrÖlve. T ĺlés hatalva: 20 l 4.0 1.20.

Práteĺ u. 65

Bonds IngatlanforgalmazÓ és

Kereskedelmi Kft

A Fóvaĺosi BírÓság 27.Fpk.0l-10-005306/13. számri végzése alapján a cég a

]ésiewzékból ttirĺilve. TÖrlés haÍá|va:' 2012'06'19 '

Népszínhaz u. 3l

A Komĺĺrom-Esztergom Megyei BírÓság 4'Fpk.11.11-07124,7/35 ' szám végzése

alapjan a cég a Cégjegyzékból t Í lve. Torlés hatálya: 2014'01 '13 '

Nagyfuvaĺos u
3/A.

k zlt'nye alapjan a cég a Cégiegyzékból

Bér|eti díj

A Fóvarosi BírÓság 2.Fpk.01-1 l.01 |728/19. számu végzése a|apján a cég a

Césiesvzékból t rÖlve. TÖrlés hatálva: 201 3'04' 15'

Víg u' 26.

A Pest Megyei BíĺÓság 9.Fpk.13.10-000348/3l
Césiesyzékból t liilve. T rlés hatalya: 20 13.07

t89 645

Víg u. 26

Y |4-vĐdlur | |ą

díj

A F vaĺosi BírÓság 1.Fpk.Ol-09-006655135. számri végzése alapjĺin a cég a

Céeiesyzékbó| t rolve. T rlés hatálya: 20 l 2.05. l 5.

482 40f

Csokonai u

A Fóvarosi BírÓság l8.Fpk.Ol-09-003949119' számri végzése alapjan a cég a

Césiesyzékból t rÖlve. Torlés hatálya: 20If 'I0.3|,

624 219

Déĺi M. u. 6

Đz9metsZaIl|[
ási díj+fĹités

| 7t1 fs8

A Fóvarosi BírÓság 18.Fpk.01-09.003949l|9. számu végzése alapjan a cég a

Céeieevzékból t rÖ|ve. T Ílés hatálva: 20 1 2' 1 0.3 1.

lz.

0

e|ôterjesztés
2' sz. me|léklet

Ft-ban

1 800 000

A Fóváľosi BírÓság 1 8.Fpk.01-09-003949l|9. számri végzése alapjan a cég a

Césiesvzékb 1 tÖr lve. Ttirlés hatźtva:' 201f .10.3 I'

0

5't 374

1 240 2s0

A Fóvarosi Bíroság 24.Fpk.0 1 -08-006084/34. számu
Césiesvzékböl t rĺilve. T rlés hatálya: 2012'07 '|8'

31 024

354 171

^oveteteSsszege

31 0f4

29'1 830

564 705

. szám végzése alapjan a cég a

.05.

t4 091

333 069

220 669

189 049

5 170 202

62 49f

513 426

347 2t5

l 203 615

695 684

258 f81

0

3

30 832

f1f7 9f7

293 950

238 974

66 949

2364 705

I 81s 311

1 460 t3r

102 354

0

93 020

0

vegzese alapJan a ceg a

46 978

71r 994

I 950 s9s

34'7f0

s91 350

7 ',799',788

0

44 238

43'750

s 4s6 154

3'.79 206

1 238 335

10 288

22 128

| 131 zff

97 150

3 440 542

399 960

4 375

122f96

39 s72 870

I 11

ĺ837 439

31f 862

69(

15't 08f

141 145

129 3t1

40 737

2 078 579

40'73'.7

I 0s4 020

0

3't 6',77

54f239

7 484 821

0

566 948

39 572 870



7'193

7124

Botek Kereskedelmi ÜgynÖki Kft

'1303

Budatrans FuvarozÓ és SzolgáltatÓ
Sz vetkezet

7303

Diamond System Kft

7866

Diamond System Kft

DotComNet Kereskedelmi és

SzolgáltatÓ Kft

60'7
Stind rg Kereskedelmi és

szo1siĺ{tatÓ Kft

Kiss J. u. 2/4.

7915

oľczy t 45

Sild VendéglátÓ Kft és Cherry.77
Kft

f523

Diôszegi S. u

l0/B.

Pantonett Szir:ŕ'źni Jelmezcipó- és

Balettcioó Kkt

s3l

A Fóvĺĺ'rosi BírÓság 1S.Fpk.01- l0-004|5.7136. számu végzése alapjiĺn a cég a
Céeiesvzékból tÖrÖlve. TÖĺlés hatálva: 20 1 3. 1 l. 07.

Víg u. 15

LN-Line office Service SzolgáltatÓ
Kft

400

A F vĺłrosi BirÓság 2.Fpk'01-1 1 -00 6105l |7' száĺn végzése alapjan a cég a
Cégiegyzékból torolve. Tiirlés hatálya:' 2012.1|.12,

Behajthatatlan kiivete|ések 201 3,1 2.31'

Kiss J. u

7078

King's Quvintett Ktil- és

Belkeĺeskedelmi SzoleáltatÓ Kft

A Fóvľosi B írÓság 3 4.Fpk. 0 l.09-0 07 4 5 6 l 32. számri végzése alapjźn a cég a

Céei egvzékb l tÖr<jlve. TÖrlés hatálva: 201f '0 6'21'

Német u. 13

5

A Fovarosi BírÓság 34.Fpk.01-09-001456132. számri végzése alapjan a cég a
Céeiewzékból tcir lve' TÖrlés hatĺĺlva: f012'06'2|'

t0

Kaĺabil Kereskedelmi Kft

3reen-Der Kereskedelmi és

szolsá'ltatÓ Kft

103

Baross u. 129

A Komarom-Esztergom Megyei BírÓság 5.Fpk.1l-1 1-070278117. számri végzése

alapjrĺn a cég a Cégtregyzékból tt'rtjlve. T rlés hatálya: 201f '1f .1.| .

103

Szi
Kft

geti-J VendéglátÓ és SzolgáltatÓ

A Fóvaĺosi BíĺÓság 15.Fpk.01-08-00.7|26/22. számu végzése alapjan a cég a

Césiewzékból t rijlve. T rlés hatá|va-. 2011,09.28'

Práter u. 34'

't0f9

Szigeti-J vendégláto és Szolgáltato
Kft

7045
I

A Fóvaĺosi BíĺÓság 6.Fpk.0l-09-00f6I5l23. számri végzése alapjan a Sild Kft a

Cégjegyzékból ttir lve. TÖrlés hatálya: 201 1.07.0l.
A Fóvarosi Bíroság CK2013l51 szĺímri kÖzlÖnye alapjan a Cherry-1l Kft. a

Céeiesvzékból tÖr lve. TÖrlés hatálva: 20 1 3. 03. 1 l.

Nagyfuvaĺos u. 26.

Royal Mabedu Kft

7045
2

Ullor ut Jő

Faktor-Bonus Kereskedelmi és

Pénztisvi Kft

7045
3

A Fóvarosi Bíroság 34.Fpk.01.09-008179122' számu végzése alapjan a cég a

Céeiesyzékból tcir lve' TÖrlés hatálya: 201|'09'20'

Jozsefu. 46.

Faktor-Bonus Kereskedelmi és

Pénztisvi Kft

7045
4

A Fóvaĺosi BírÓság 12.Fpk.01-1 l-000686/16. száĺnu végzése ďapjan a cég a

Céeiesvzékból tÖĺtilve. TÖrlés hatálva: 20 1 3. 0 1. 3 1.

Népszínhaz u' 36

Faktor-Bonus Kereskedelmi és

Pénztigyí Kft

A Fóvarosi BírÓság 1.Fpk.0l -l0-003304117 . számri végzése alapjĺĺn a cég a

Césiewzékból t ĺÖlve. T rlés haÍá|va: f072.06.26.

'767f

DiÓszegi S. u. 22.

Faktor.Bonus Kereskedelmi és

Pénzt'isvi Kft

A Fóvarosi BírÓság 1 l .Fpk.O1- 10-008091/18. szĺĺĺnu végzése alapj an a cég a

Césiesyzékból ttirÖlve. TÖrlés hatźlya: 20|2.04.25.

DiÓszegi S. u. 20.

Rriszler Galvan Kft

A Fóvarosi Bírôság 1.Fpk.01-09.002132l17 . számu végzése alapjan a cég a

Césiesvzékbol tÖrÖlve. T rlés hatálva: 20l 1 '09.06.

JÓzsefkrt. l9.

1 328212

A Fóvaĺosi BíĺÓság 19.Fpk.01-1 1.005815/25 ' szĺĺĺn végzése alapjan a cég a

Césiesvzékból tÖrÖlve. T rlés hatálva: 20|3.|0.29.

Kźivźnau.2IlA.

A Fóvĺíľosi BírÓság 19.Fpk'01.1 1.005815/25. szĺĺĺnri végzése alapján a cég a

CégiesYzékból tÖrÖlve. T rlés hatálva: 20|3.|0.29.

Ká|vźriau.21lA

59 127

A Fóvarosi BírÓság 33.Fpk.0l-10-0|0070121'- számri végzése alapjaĺ a cég a

Césięcvzékból tÖrolve. T ĺlés hatźĺ|va: 20|2.09.03 '

Ká|váriau.21lA.

27 612

126 792

A Fövarosi BírÓság 24.Fpk.0l-11-0088f5l23. számu végzése alapjan a cég a

Céeiesvzékb l ttjr lve. TÖrlés hatźtva:' 2013.0.|.04.

Orczy rit 41.

836 100

A Fóvarosi Bíroság 24.Fpk.01.l |008825123 ' számu végzése alapján a cég a

Cési ewzékból tÖrÖlve. TÖrlés hatźtv a:' 20 13.07 .0 4.

847

Bezerédi u. 13

287 657

A Fóvarosi BírÓság 24.Fpk.0l-11'-008825123. számri végzése alapjĺĺn a cég a

Céeiesyzékból tÖrÖlve. Ttirlés hatźlya:' 20|3.07.04.

84 884

e|óterjesztés
2. sz. me||ék|et

Ft-ban

r 175 f27

0

A Fóvarosi BírÓság 24.Fpk.0l -l 1-008825123. számri végzése a|apjźn a cég a

Césiewzékb l tÖrÖlve. T ĺlés hatalva: 2013.07.04.

2 775

0

A Fóvarosi BírÓság 28.Fpk.0l-1 1-012883/16. számli végzése a1apjĺĺĺr a cég a

Céei egyzékból t<irilve. TÖrlés hatźtry a: 20 1 4'0 |'20,

z 24r 600

30 950

1 s39 888

0

55

9',1 4',73

1 059 331

62 749

t1 (

1 086 61s

39 5s2

58 562

309 s01

891 210

56

398 961

r82 t42

2 60

3 570'784

327 209

ll7 981

3s5 320

t 328 960

0

14 349

83 757

357 886

f f15

t9 445

599 256

3 328 215

93 365

2ft5 080

f4 548

| 325 230

2 861 258

65 238

446 927

0

23 557

7lt 272

437 858

0

85 097

f4

3 ()38237

7rr 272

f89

13 0'.74

4 338 26'.7

42 096

412 242

l7 040

997 69s

382 175

0

174 144

641 352

600 832

0

2 3',t7 217

0

3 048 476

0

0

179 350

711 272

28 578

71't 272

5 118 449

1 026 273



635
Mészĺĺros M Kereskedelmi Kft
(ogutÓdja a Fekete Gy ngy
Msorazsém Kft)

7334
1

'1334

f

Amandus IngatlaĺkÖzvetitó- és

Feilesztó Kft

I .53+

3

Amandus IngatlankÖzvetĺtó- és

Feilesztó Kft

7303

Amandus lngatlankÖzvetító- és

Feilesztó Kft

7866

Diamond System Kft

DotComNet Kereskedelmi és

szo|galtatÓ Kft

60'7

Népszinhaz u. 14

Stind rgó Kereskedelmi és

SzolsáltatÓ Kft

7915

Yigu. f6.

Víg u. 26.

Sild Vendégláto Kft és Cherry-77
Nlt

2523

A Komáĺom-Esztergom Megyei BírÓság 4.Fpk. 1 1-1 1-071247 l35. számri végzése
alapjĺĺĺr a cég a Cégjegyzékból ttirtllve. T rlés hatálya: 2014.01'13.

Csokonai u. 12

Pantonett Szirthźui Jelmezcipó- és

Balettcioó Kkt

400

Behajthatat|an k vetelések 2013.12.31.

A F vaĺosi Biĺôság 1 8.Fpk.0 1 -09-0 039 49 l |9. számri végzése alapj an a cég a
Céeĺesyzékból tiirÖlve. Tijrlés hatálva f0|2.|0.37.

Vig u. 15

King's Quvintett Ktil- és

Belkereskedelmi Szo1sáltatÓ Kft

t0

A F varosi BirÓság 18.Fpk.01-09-003949||9. számri végzése alapjan a cég a
Céeiesvzékból tÖriilve. T rlés hatálva: 20 l 2. l 0.3 l.

Kiss J. u

I J)L

Gĺeen-Der Kereskedelmi és

Szolsáltato Kft

A Fóvaĺosi BirÓság 1 8.Fpk. 0 1 -09-0 039 49 l |9. szĺĺĺnu végzése a|apj źn a cég a

Cégiegyzékból tÖrtilve. T rlés hatálya: 20|2.10.31.

Német u. 13

.5

r074

Havadi és Tarsa Bt

A Fóvarosi Bíroság 34.Fpk'01-09-00,|456132' számu végzése alapjan a cég a
Céeiesyzékból t ĺ lve. T rlés hatálya: 2012'06'f|'

67

Post-Art Fényképészeti és KiađÓi Bt

Baross u. 129.

A Komarom-Esztergom Megyei BírÓság 5.Fpk.11-l |0.70278117. számri végzése
alapjan a cég a Cégegyzékb(ĺl toĺolve. TÖrlés hatálya: 2012'12'17 '

7629

Kriszo Kereskedelmi és SzolsiĺltatÓ
Bt

A F<ĺvarosi BĺrÓság 15.Fpk.01-08-00,|I26l2z. száĺnu végzése alapjan a cég a
Céeiesvzékból tÖrÖlve. TÖrlés hatálva: 20 l 1 '09'28.

248f

Práter u. 34

Hardver Kiraly Bt

A Fóvaĺosi BirÓság 6.Fpk.0l-09-0026|5/23. számri végzése alapjan a Sild Kft a
Cégjegyzékból tÖĺtilve. Tĺirlés hatálya: 20 1 1.07.01.
A Fóvaĺosi BírÓság CK2013l51számri k zlcinye alapjan a Cherry.11 Kft a

Cégjegyzékból tÖr lve' T rlés hatálya: 20 1 3.03' 1 1.

Ül| i ut 58.

7456

Gordos és Taĺsa Kereskedelmi Bt

'7f22

1

\Iépszínhaz u. 36

Akuma 2002 Vagyonvédelmi Bt

7222
2

A FÓvarosi Bíroság 34.Fpk.01-09-008I79/f2' számu végzése alapjan a cég a
Cési ewzékból tĺirĺjlve. TÖrlés hatálva: 201 |'09.20.

Belsó Utak SzolgáltatÓ és

Kereskedelmi Bt

Magdolna u. 47

A Fóvaĺosi Bíroság l.Fpk.O1-10.003304/
Cégiegyzékböl tÖrÖlve. TÖrlés hatźlya: 20

Belső Utak SzolgáltatÓ és

Kereskedelmi Bt

Alf ldi u.

A Fóvaĺosi Bíroság t.Fpk.O 1.09-0021 32l
Céeiegyzékból t rÖlve. TÖrlés hatalya: 20

DankÓ u. 36.

10.

A Fóvarosi Bíroság 31.Fpk.O1.12-002183115' számu végzése alapjan a cég a
Césiesyzékból tÖr lve. Torlés hatalya: 2013'I|'20'

RigÓ u. 12

A Fóvarosi Bíroság 28.Fpk.01.09-004726110' számu végzése alapjan a cég a
Céeiesvzékból tÖĺÖlve. Torlés hatálva: 201 l .03' 10.

157 028

Szigony u.27

A Fóvaĺosi BíľÓság 16.Fpk.01-09-002130/16, számu végzése alapjan a cég a

Céeiegyzékból ttrtĺlve. T rlés hatálya: z0I2'0|'01'

Dobozi u. 41

40 396

A Fóvarosi Bíroság 12.Fpk.01-10-000731115' számu végzése alapjan a cég a
Céeiesyzékból tÖĺÖlve. TÖrlés hatálya: 2012'1|'10'

Leonaľdo u. 42

t0'7 724

A Fóvaros i B íĺoság l O.Fpk' 0 1.09-0 090 42l 1 6' számu végzése a|apjźn a cég a

Cégiegyzékböl tcirÖlve. T rlés hatálya: f012'05 '1,| '

Leonaĺdo u. 42

0

38 880

7. száĺn végzése alapjan a cég a
f .06.26.

l't 0't4

A Fóvaĺosi Bíroság 5'Fpk.01-09-006876/|8. szám végzése alapjan a cég a
Césiesvzékból tÖr lve. TÖrlés hatii{va: 2012'02'02'

f96 583

7. szźĺĺnívégzése alapjan a cég a

1.09.06.

e|óterjesztés
2. sz. me||ék|et

Ft-ban

48 044

A Fóvarosi Bíroság 5.Fpk.O1-10-0I128,l /

Céeiecvzékb(il tÖr lve. T rlés haÍá|va: 20

5 088

511 630

s 084

A Fóvarosi BírÓság 5.Fpk.O1-10-01 1287l
CéeiesYzékb l torĺjlve. TÖrlés hatá|ya:' 20

4 066

35 2s0

4 066

't62 1',16

0

500 000

4 066

61 536

0

t'l

't 59 834

6 234

040

286 956

68 2f3

48 030

334 665

43 498

4. szánűvégzése a|apjan a cég a
3.01.04.

31 3 623

155 520

2 034

37 949

4. száľn végzése alapjan a cég a

3.0 I .04.

288 000

579 853

13 377

1',113 300

43 5í8

0

43 423

fl 648

228 945

t86 4'77

f2

27s 998

543 4C8

138 360

I 29

8 132

t'77 330

346 553

t2 r98

550 423

370 171

0

36 563

49

r 04 280

207 075

82

25 24f

t4 493

658 680

486 675

192 452

33 84s

1 901 487

I3't 214

243 438

0

65

3Á6 Á06

0

3f t

21

339 786

l3 t

21

808 203

t3 t

125 418

679 8í 8



36',19
AutoÍix SzolgáltatÓ és Kereskędelmi
Bt

92
Dobozi-Pince VendéglátÓ- és
A ,..'
.trDltotDan tJt

155

7131

Csendes FolyÓ Kereskedelmi és

Szolsáltatő Bt

7520

Fiumana Logisztikai és

Kereskedóhaz Bt

6't1

Re-Log SzolgáltatÓ Bt

7452

optun VarŁs Kereskedelmi es

szolsáltatÓ Bt

Víg u. 30.

't45f

open-Word Kereskedelmi és

SzoleáltatÓ Bt

Dobozi u. 35

'7515

open-Word Keľeskedelmi és

SzolsáltatÓ Bt

7129
1

Iőzsefv 47

La-Ro 2002 Epítóipari SzolgáltatÓ
Bt

A FÓvarosi BírÓság 32.Fpk.01-1 l-00l387/28. számu végzése alapjan a cég a

Céeiesvzékból t r lve' Tijr|és hatálva: f0I3.02.04.

7129
2

JÓzsefkrt. 3 l/B

Gastro-Agnus SzolgáltatÓ és

Kereskedelmi Bt

A Fóvarosi BírÓság 8.Fpk. 0 l -07-00 3 6 5,| l 1 6. számu végzése a|apjźn a cég a

Césiewzékból tÖrÖlve. TÖrlés haÍá|va: f009.|f .|0.

Práter u' 34.

Gastĺo.Agnus SzolgáltatÓ és

Kereskedelmi Bt

508

Behajthatat|an kÖvete|ések 201 3,1 2'31'

A F varosi BíĺÓság CK20|1l24 számu kiizlÖnye alapjan a cég a Cég|egyzékbó|

tÖr<ilve. TÖrlés hatálya: 201 l.06.0l.

orczy ílt 40'

7530

DĹEm 2001. Kereskedelmi,
Éoítóioari és SzoleáltatÓ Bt

A Fóvarosi BírÓság 19.Fpk.0l-08-00648611ĺ. száĺnri végzése alapjan a cég a

CéeiesYzékból t<irtilve. TÖrlés hatalya: 201 0.04.08.

Mátyas tér l3.

Bidani Kereskedelmí és SzolgáltatÓ
Bt

4'706

A Fóvaĺosi Bíroság 13.Fpk.01-10-004762l|0' számu végzése alapjan a cég a

Céeiesvzékból t ĺÖlve. TÖrlés hatá|ya:, 2012.06.20.

Bérkocsis u. 3l

F<'ldi és Taĺsa 3 B Kereskedelmi és

SzolgáltatÓ Bt (iogutÓdja Sallai és

Tarsai 3 B Kereskedelmi Bt)

7013

A Fóvarosi BírÓság 12.Fpk.01-10.00l
Céeiesvzékból t rÖlve' T<irlés hatalva

Lujzau. 16

r57

A NÓgrád Megyei BirÓság 8.Fpk.12-l0-000176114. számri végzése alapjan a cég

a Céeiesvzékb l t r lve. TÖrlés hatalva: 2011.12'28'

Romépker Bt

Üll i t 54-56.

559

Ligeti Kereskedelmi és SzolgátatÓ
Bt

A NÓgrád Megyei BírÓság 8.Fpk.12-t0-0001,|6114' számu végzése alapjan a cég

a Céeiesvzékb l tÖrÖlve. TÖrlés hatalva: 201| '1,2,28'

Üllói t 54-56.

I )JL

Palota Kereskedelmi és SzolgáltatÓ

Bt

A Fóvĺíľosi BirÓság 18.Fpk.01-09.00f26|/26. szĺímri végzése alapjan a cég a

Césiewzékb(il tÖrÖlve' T rlés hatálva: 20l 1.l 1.01.

Szerdahelyi u. 2,

67

A Fövarosi BírÓság 31.Fpk.01.08-007269135' számri végzése alapjĺĺĺl a cég a

CésiesYzékból tÖĺÖlve. TÖrlés hatálya: 2012'07 '1,1 '

Havadi és Tarsa Bt

Práteĺ u. 34

7629

Kriszo Kereskedelmi és SzolgáltatÓ
Bt

A Fóvaľosi Bíroság 31.Fpk'01-08-00,7269135. száľnu végzése alapjan a cég a

Césiesvzékból t r lve' Tĺjrlés hatĺí{va: 2012'0.| 'I.7,

722f
1

Leonaľdo u. 5

749lI4' szám végzése alapjan a cég a

:2012.04.04.

A Fóvaĺosi BíĺÓság 4.Fpk.0l-08-00608.7 l30
Césiesvzékből tÖrÖlve' Ttirlés hatalva: 20l 1

Haĺdver Király Bt

Üllói ut

Bels Utak Szolgáltato és

Kereskedelmi Bt

A Fóvarosi BirÓság 38.Fpk.0l-1 1-009837 l|4. számri végzése alapjan a cég a

Céeiesvzékból ttjrolve. TÖrlés hatálva: 20 l 2. l 0. l 8.

Práter u. 23

44

A Fóvarosi BírÓság 20.Fpk.0l -l0-009271ĺ23. számri végzése alap1źn a cég a

Cégi egyzékból torolve. T ĺlés hatalya: 20 |f .06. 12'

I

JÓzsefu.38.

695 I

A Fóvaros i B íroság l z.Fpk. 0 1 - 1 0-0 0 427 8 l 1 4. száĺnli végzése alapjźn a cég a

Céeieryzékból t rÖlve. TÖrlés hatálya: 20 1 2. 1 l. 1 3.

24

Magdolna u. 47

Bft 694

A Fóvarosi BíĺÓság 2.Fpk.01-l 1-008|26/22' számu végzése alapjĺĺn a cég a

Céeiesvzékból t rÖlve. Tĺirlés hatátrya: 2013.0,7'22.

DankÓ u. 36

r48 76

A Fóvĺĺrosi BírÓság 47.Fpk'01-l1-003235121. sziĺľn végzése alapjan a cég a

Césiesvzékb l torÖlve. TÖrlés hatálva: 20 1 3. 1 0. 1 7.

RigÓ u. 12.

373 440

5

0

3 040 722

A Fóvaĺosi BírÓság 31.Fpk'Ol-l2-002183l|5' számu végzése alapjrłn a cég a

Césiewzékból t rtlve. TÖrlés hatálva: 2013'1|'20'

számťl végzése alapjĺĺn a cég a

.07.13.

Leonaĺdo u. 42.

e|őtérjesztés
2' sz' mel|ék|et

Ft-ban

0

67 005

A Fóvarosi Bíroság l6.Fpk.01-09-00f130l16' számri végzése alapjan a cég a

Céeiesyzékból ttirtilve. TÖrlés hatĺĺlya: 201f '0| '0| '

61't 409

8 676

0

A Fóvarosi BírÓság 12.Fpk'01-10-000731/15' számu végzése alapjan a cég a

Césiesvzékból t I lve. TÖrlés hatĺĺlva: 2012.1 1.10.

53 032

221 745

ff'| f55

A Fóvarosi BirÓság 5'Fpk.0l -10-0l 1287l|4. szám végzése alapjźn a cég a

Céeiewzékból tiiĺtilve. T r|és hatalva: 20 1 3'01.04.

1 69s 124
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8
,7C
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0
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f 39t 8',t4
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0
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3'.t34148

0
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34 99f
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48 7f4
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0
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63',t 242
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0
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629 600

4 476 934
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4 763 330

9 664

4 066

741 425
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8't 826



72f2
f

Belsó Utak SzolgáltatÓ és

Kereskedelmi Bt

157

7530

Ligeti Kereskedelmi és SzolgáltatÓ
Bt

7013

Bidani Kereskede|mi és Szo|galtatÓ
Bt

7129
I

Romépker Bt

7129
f

Gastro-Agnus SzolgáltatÓ és

Kereskedelmi Bt

7515

Gastro-Agnus SzolgáltatÓ és

Kereskedelmi Bt

Leonardo u. 42.

La-Ro 2002 Epítóipaĺi SzolgáltatÓ
Bt

Práter u' 23

Práter u. 34.

I ovabDszam lazoil szoloaltatasoK
Basosi Zoltĺĺ'n

A Fóvarosi BírÓság 5.Fpk.01-l0-0|1287||4. szám végzése alapjan a cég a

CéeiesYzékból t riilve. TÖrlés hatálva: 20 1 3.0 l.04.

Herítesz Sándoĺ

Üll i ut 44

Dľ. Wolfartné Horváth csilla

A Fóvaĺosi BírÓság z.Fpk. 0 1 - 1 1 -00 81f6 /f2' számu végzése alapjźn a cég a

Céeiesvzékböl tÖrÖlve. T rlés haÍálva: 2013.07.22.

Batuska Istvan

Ü|li'i t 54-56

Behajthatat|an kcivete|ések 2013'12'31'

Fóvaĺosi Polsĺĺ'mesteri Hivatal

A Fóvaĺosi B írÓság 3 8'Fpk. 0 l - l 1 -0 0983,l l 1 4. számil
Césiesvzékból t r lve. TÖrlés hatalya: 20 1 2. l 0. 1 8'

Edvéb vévol(

Üll i ut 54.56

ÁanaIanltas

A Fóvarosi BírÓság l2.Fpk.01.l0-004278114' szárnu végzése alapjĺĺn a cég a

Céeiesvzékból tĺir lve. TÖrlés hatálva: 2012'1|'13'

Lujzau. 16.

)rnet zKl
|Teł ZRt

tnkormánvzat Összesen

A Fóvarosi BírÓság 31.Fpk'01.08-007269135. száĺnu végzése alapján a cég a

Cégiegyzékb(il tÖrÖlve. TÖrlés hatá|ya:' 2012'07,1'7.

Egyéb bírság (Polgármesteri
Hivatal)

A Fóvarosi Bírőság 31.Fpk.0l-08-007269135. számri végzése alapjrĺĺr a cég a

CéeiegYzékból tÖrÖlve. T rlés hatálya: 2012'0,| '1,| '

EIetveszéĺv eIhárítás

A Fóvarosi Bíroság l8.Fpk.01-09-002261126' számri végzése alapjan a cég a

Céeiesyzékból tÖĺÖlve. TÖrlés hatií{Ya: 20 1 l. 1 l. 0 l.

Polgarmester! ľ{|vataI

Hélviséobér|eti diiĺaI kaDcsoletos .isszés behaithatat|an |( vete|és
l akľtér Íiss7ésAn

végzése alapjan a cég a

elévĺlIes

ceoel ( a céonvi|Vántartásbl|

e|évt]|és

14f 56(
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đnVi|Vánt2rtáŚh.1|
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t65',70(

415',7f4
97 7

475 20C

2A

1 076 85(

163 490 06!

1 935 00t

1 BB4 32Ą

3 8í9 32Ą



iigyfé|az.

0034364
UU5zĺ.| /
0036438

bér|emény címe

Ąuróra u. 7. fsz. 1.

0076770

Baross u. 122.tsz.9

004331 3

Úaross u. 1Zz

o012435

Benyovszky M. u. 36. ll. 10.

0012824

ĎerKocs|s z.| ''Ísz. 1
BírÓ Lajos u. 30-32. a|agsor
1tA.

0026065

5U

0020566

DankÓ u. 22. |. 10

bér|ó neve

UUUiJZ4U

Uzsák AIadárné
vtzt tsIVan

DankÓ u. 34. ||. 8

0064144

|-tnler uvorqvne

0036474

Dankó u. 42. ||.13.

0064349

Ltelet u. 51 . Lep. ll. 15

Dudu Tiboĺ

uu56tr9tt

DarÔczi JTzset

DiÓszeoi S. u. 9/A. fsz. 3.

00861 51

Droszeor 5.u. ZZ. Tsz. 5

Iakbér

Juhász Jánosné

Duqonics u. '14. ll. 36.

0003931

Behajthatat|an ktjvete|ések
2013.12.3'.1

Festetics (jv. u.7. ll. 22

Koritsánszkv Laiosné

uvutar P. u. 12. Tsz. o

00,ĺ8435

11 774

Farago Rita (Faragó
Kitti)

0078112

11 431

Homok u. 3. fsz. 8

0079608

AFA

4 19C

(alman lslvan

||. János Pál pápa tér 23'
fsz. '18.

01 68285

JuKler Janos

uu /96 /3

Hakkel Gyula
Ká|mánné

6 037

|lés u. 20. ||

68 976

2 944

0003455

(atvana u.24. I

3 086

Seoser lswanne

BruttÓ

(á|vária u. 26.fszt.4'

8122655

9'l 47t

ulvan Eva

1 048

uu25660

\atvana u. to.Tszl.c

3aIoqh sándorne

23

11

Deák Ilona

Karácsonv S. u. 24. fsz. 3'

1 208

't4 71

10 603

72(

K|staIudv u. 23. Ísz' 9.

321 067

14 517

Hib|né Jánosik Aones

lc

006001 I

szemét

Kisfaludv u.22.2.ern.3.

KÓrÓdy SzabÓ András
Ferenc

5238

6 458

0045506

2 646
197 168

00482.ĺ6

Juhász Imréné

7 245

0057826

79 579

55 376

Kisfuvaros u.8.fszt.8

Princess Istvánné

0078964

1 931

0

70 94t

o zI.5

MaczKo zsolt

KoszorÚ u' 23. |||' 14.

I 932

AFA

97 936

Kőris u. 28. |,5.

vernar Ferencne

3 557

50 769

4é 14U

529

Leonardo u.24.fsz

11 720

Szóke Istvánné

Leonardo u. 33. fsz. 6.

1 692

'z 6ő4

80 059

14 596

szabo MrnalY

392012

1 65 208

483
1 694

tsa|äzs GY rqv

bruttÓ

2 475

53 041

5

247 937

42 895

889
12 03Ą

1 7t

Skotner Norbert
János

24 517

6 102

338
11 247

69 972

z

725

93 043

2 41Ą

54 788

27 462

12 40i

7 967

zu uto

HOrVaIn Janos

vtz

Ka|már sándor

2 505

I ovf

4 446

8 417

60 174

Héoer János

8 288

2 030

BertÓk Mária

34 464

3 409

o lcc

91

4 026

23 171

64 160

15 543

192 670

0

ą Á

12 213

14 320

Árł

I 044

5 124

55 546

elóterjesztés
2. sz. me||éklet

e Ft-ban

2 033

2232

432

14 558

15 85C

51 183

5Jě

30 772

2 933

6 102

4 182

116 214

97 660

13 025

43 406

1

145 241

67 001

007

25 784

4 198

25 204

0

Bruttő

1 998

3 580

64 29Ą

521 082

0

10 649

2 030

422 829

108

71 294

24 099

5Uó

3 964

462 851

18 594

34 464

1 128

7 975

586

52 721

82 631

Ą n??

9 883

64 160

7 921

19 741

22 914

10 042

17 900

6 961

I 180

,ĺ 13 673

2 541

'í ąne

I 273

0

540

19 82C

14 443

6 384

0

3 519
107 543

2 035

3 576

251 297

51 327

20 598

36 626

168 155

0

0

22 108

32745

2 086

64 294

c.34 ĺ55

z

0

437 272

58 459

zÔ|

30 483

1

462 851

93

18 594

,ĺ0 01c

102 945

103 22ę

46 778

506 971

0

10 26ę

5 4Ct5

2 080
114 123

0

10 46C

1 564

I

U

17 816
639

78 599

ąĄ 
^7a

55 572

44 517

354 242

3 576

261 721

36 626

I 316

27 573

98 051

22 308
coz

I 194
76 275

11 933
15 411

157 22C

56 094

38 665

605 022

U

t n42
1 36 431

90 532

ct oov
44 517

z0 983
300 386

88 852

ą e4 ?

419 562
136 947

157

.ĺ8 515

22C

14 96t
0

107 367

U

3 813
434 530
1 36 947



gyfé|az.

0035895
0051 01 7

bér|emény címe

61 520

Lujza u. 30.fs2.7
Maodolna u.20.tszt.7

M zeum u. 5'.ĺ .6.

0039888

0021044

Nap u. 29. fszt.3.

0006,ĺ10

bér|ó neve

Néoszínház u. 47.5'3

0011425

3songrádi Lász|Óné

0046578

arga Jeno

NéoszÍnház u.26' fszt.1 1

Gárdonné Bedo
Kata|ĺn

Crczv rit 42.3.em.8

0026344

5arKanv u.Izĺo. Ísz|' ĺ

Iakbér

0069623

Dezsó Éva dr'

00081 95

Behajthatat|an kijvete|ések
20'13.'12,3',1

StrÓb| A|aios u.7'F. fszt.67

Berkes Gézáné

Szentkirá|vi u' 22-24. fsz. 4

44 956
199 377

0060402

AFA

Szeroanetvt u. J.TszI. /

Bak Pálné

10 247

8072928

TÓth Zo|tánné

Szigony u. 13lA6.em.22

0058970

50nr tivorqv

11 287

Bruttő

0009975

J/ U.tO

370 390

UUUó/óÜ
osszesen:

Szigony u.8.7/39

Vaida JÓzsefné

2 562

342 149

Ttlmó u. 60, |.22.

Abari lmre

Yav A. u. 4.1 .24

56 243

szemét

ZJO Z+ IJ

AOn JOZSeT

vtq u. o

272 559

23 959

12 809

94 090

30 113

tl

Mihá|ka Jenő

14 533

14 844

tf

AFA

108 924

394 349

42 210

375 362

Marton Zsolt

11 15Ą

372262

VizbeI Lász|Óné

34 042

32

MaKa Jozseĺne

3 758

3 9ěő

bruttő

20 811

ZsäKat Ferenc

1 4t

314 769

z4ĺ1

42 945

93 834

128 132

77 643

418762

18 832

0

18 291

I 681

129 741

vtz

141 092

oo/

I 213

469 196

11 154

229 537

JO IUZ

101 703

6021Ą

1 33635

40 829

865

29 139

AFA

s 346 726
16 971

e|óterjesztés
2' sz. me||ék|et

e Ft-ban

Ó UJY

31 38

17 794

52

49 397

1 5E

7 711

85 508

18 953

I 282

478976

26 456

1 6499

7 828

4 182

Bruttő

4 243

158 886

785707

103 777

1792

U

12349

248 490

,ĺ63 593

44 38Ą

128 159

7184i

0

1 501

36 967

I 129

21 214
6 132 433

289 199

ą n?a

3Ą

565

61 746

7 711

117 594

40 898

76 658

I s33!

58 431

ą3z45

Ą?íí

1

tv5
617 I

2357

103 777

28 396

220 374

I

204 491

8'l

28 065

5

871 86

364

15 709

?o?7

317 595

267 714

5844

483

145 659

82 022

74

47182

14

| Öó5 59c
2 414

1462

c

zIc +ot

11 677
127659

3 468 543
5 48'l

7306

,ĺ3029
0

1 37C
551 929

11 677
140688

4 020 472
6 851



ugyfé|az'

0034364
oo52717
0036438

bérlemény címe

0076770

Aurlra u. 7. Ísz' 1.

00433.ĺ3

tsaross u. 122.tsa.9
Baross u. 122.1.30.

0012435

Benvovszkv M. u. 36. ll. 10.

0012824

Bérkocsĺs 21 . Ísz' 1.

BírÓ Lajos u' 30-32. a|agsor
1lA.

0026065
u02u566

DankÓ u. 22. I' 10.

0003240

bér|ó neve

uzsaK ŕ\taoarne

DankÓ u. 34. ||. 8

0064144

vtzt tstvan
Prnter Gv0rqvne

0036474

uanKo u. 42. lt.'t3.
De|ej u.51. T.ép. Il. 15

0064349

Dudu Tibor

UU5B696

Darocz| JÖzset

DiÓszeqi S. u. 9/A' fsz' 3.

00861 51

uroszeor u.u. zz. Isz

I ifr

Juhász Jánosné

Duqonics u. 14. ll. 36.

0003931

Behajthatatlan kÖvetelések
2013.12.31

Feslel|cs |;v. v. ĺ ' ||' 2f

Koritsánszky Lajosné

Gyulai P. u. 12, fsz.6.

001 8435

AFA

FaragÓ Rita (FaragÓ
Kitti)

0078112

U

Homok u. 3. fsz. I

0079608

(alman lstvan

l|. János Pá| pápa tér 23
fsz. 1 8.

0 1 68285

JuK|er János

uu /96 /3

BruttÓ

Hakkel Gyula
Ká|mánné

iles u. zu. il.25.

U

0003455

KAlvarla u.24. l. 15.

Seosei Istvánné

8122655

Kälvária u. 26.fszt.4

Uivári EVa

0025660

Ka|Var|a u. fo.Íszt.5

F tés

Balogn San0orne

U

Karácsony S. u. 24' fsz. 3

'eäk 
||ona

K|sÍaIuov u. ZlJ. Isz. 9

Hiblné Jánosik Áones

775

00600,ĺ9

Kisfaludv u.22.2.em.3.

0045506

KlrÓdy SzabÓ András
Ferenc

Ita

U

00482í 6
0057826

Juhász Imréné

Kisfuvaros u.8.fszt.8

17'.!

0078964

Pr|ncess Istvánné

BruttÓ

Koszor u.23. lll. 14

rvraczKo Z.sott

U

vernar Ferencne

Korls u' zÜ. |. 5
Leonaroo u.24. tsz. z

20,|3,12'31.én
nyilvántartott bruttÓ
hátra|ék <isszesen:

946

Szóke Istvánné

Leonardo u. 33. fsz. 6.

SzabÓ Mihá|y
Lla|ázs Gv rqV

253 543

Skotner Norbert
János

54 973

HOrvatn Janos

zz lttb

{.almar !ianoor

42225

i1eoer Jänos
BertÓk Mária

30851 C

5 778

12794
278 428

e|óterjesztés
2' sz. mel|ék|et

e Ft-ban

217 776

36 416

768 475
6 769

319 231

476 935
50 022
15 18'l

156 269
Ü ŕ'|9

965 847

172',198
11',! 765
5't9 UZg

35 466
z',t 115

38 040
258 006
't7 900

214788
35 387

774 999
923 471
644 315



gyfé|az.

0035895
0051 01 7

bér|emény címe

61 520

Luiza u. 30.fs2.7.
V|aoooIna u'zU.Íszt. /

0039888

M zeum u. 5.1.6

0021044

Nao u. 29. fszt.3.

00061 1 0

bérló neve

Néoszínház u. 47.5,3,

Csongrádi Lász|Óné

0011425

varoa Jeno

UU465/ő

Néoszínház u.26. fszt'1,ĺ

Gárdonné Bedó
Katalin

Orczv rit 42.3.em.8

0026344

särl(ánv u.1zlb. tszt

tifr

0069623

Dezs<ĺ Éva dr'

Behajthatatlan kcivete|ések
2013.12.31

0008.ĺ95

StrÓbl A|aios u.7.F. fszt.67

Berkes Gézáné

AFA

Szentkirálvi u.22-24' fsz' 4

0060402

szeroane|v| u. .ĺszl. /

Bak Pálné

I

Bruttő

8072928

TÓth Zo|tánné

Szioonv u. .ĺ3/A 6.em. 22

0058970

ionr Gvorgy

0009975

Fĺités

0008788
osszesen

Szigony u.8.7/39

aida JÓzsefné

718

Tomó u.60.|.22'

Ąbari |mre

Vay A. u. 4.1 .24

ADr| Jozseĺ

Äta

vtq u. o. il

53

Mihálka Jenó

BruttÓ

tz

771

2013.12.31-én
nyiIvántartott bruttÓ
hátra|ék <isszesen:

Marton Zsolt

Vizbel Lász|Óné
MaKa JOZSeTne

ZsäKaI Ferenc

1462

202 693
369 193

348

31 674

e|óterjesztés
2. sz. me||ék|et

e Ft-ban

2 955

181(

550 28Ą

817694

663 032

572

263479

791

3 527

25(

318 175

1

1:l9 939

334 716

817 694

0

806 409

263 479

54 913

46 í40
'12 801

1 389 6E9

U

1 385 666

263 479

342 189
338

13 431 71ę

004

itu 4/9



ĺigyfélaz'

uu.t43ti4
0052717
0036438

bér|emény címe

Aurora u. ĺ, tsz, 1

0076770
004331 3

Eaross u. 't zz. tsz. v
Baross u. 122.1.30

0012435

Benvovszkv M. u. 36. ll. 10

0012824

EerKocsts z'1.lsz. 'l

BĺrÓ Lajos u. 30-32. a|agsol
1tA.

0026065
0020566

DankÓ u. 22. |' 10'

0003240

bér|ó neve

Jzsal( AIaClärne

DankÓ u. 34. ||. 8

vtzt lsTvan

0064144

)intér Gyorqvné

0036474

uanKo u. 42. lt. 1,5

De|ej u.51. T.ép' Il' 15

uutr4349

Dudu Tibor

0058696

uaroczt Jozsel

DiÓszeoi S. u. 9/A. fsz. 3.

00861 51

DiÓszeoi S.u. 22. fsz. 5

Juhász Jánosné

000393'l

lJuqonics u. 14

egyenr Krs osszegu Koveteles

Behajthatatlan kôvetelések
20'13.12.31

Festetics Gv. U.7. 11.22

haovatékátadÖ véozés szerint nincs fedezet

(oritsánszkv Laiosné

Gvulai P. u. í2. fsz. 6

00,ĺ8435

hagyatéki e|járás nem indu|t, <jrokcls a Magyar A||am

FaragÓ Rita (FaragÓ
Kitti)

0078112

Homok u. 3. fsz. I

ou /9ttuB

eqvéni kis osszeq k<jvetelés

(á|mán |stván

01 68285

||' János Pá| pápa tér 23.
fsz. 18.

2007-tö| ha|á|áig Gyu|án otthonban Vo|t, a |akás 200E'10.17-to| |e |ett zäÍVa

tl

ruk|er János

0079673

?A

Hakkel Gyula
Ká|mánné

|||és u. 20. ||. 23.

kÖvete|és e|évÜ|t

0003455

Kalvafla u. 24. t. 1c

Seosei Istvánné

Katvana u. zb.tszf.4

8122655

eovéni kis osszeoĺĺ kÖvete|és

UIVATI EVA

Ká|vária u. 26.fszt.5.

0025660

tsaloon !'an00rne

hagyatéki e|járás ingÓságok és egyéb iránt nem indu|t

Deák ||ona

Karácsonv S. u. 24' fsz. 3

)qvéni ĺ(|s sszeqLi k vete|és

Behajthatatlanság oka

(sTatuov u. zlt

ragyatékátado végzés szerinta temetési k |tség |evonása után nĺncs fedezet

HibIné Jánosik Áqnes

006001 9

(lstafudv u.22.2.em.3

KÓrÓdy SzabÓ András
Ferenc

0045506

haovatéki eliárás inoÓsáook és eovéb iránt nem indu|t

004821 6

hagyatéki elĺárás ingÓsáqok és egyéb iránt nem indu|t

Juhász Imréné

oo57826

]a0vatél(átado Véclzés szerint nincs tedezet

Kisfuvaros u.8.fszt.8

0078964

ťr|ncess IsIVanne

rsz

laovatéki elĺárás inoosáook és eovéb iránt nem lndu|t

tuaczKo zsott

(oszoru u.23. lll. 14

eqyéni kis cisszeq k vete|és

Verhár Ferencné

(or|s u. 2Ü. |. 5
Leonardo u,24. fsz.2.

5rcik|ési bizonyítvány szerint, hagyatéki vagyon nem maradt

Szóke |stvánné

-eonardo u.33. fsz.6.

Đzaoo M|na|v

raovatéki e|iárás inoÓsáook és eovéb iránt nem indu|t

ĎaIazs (Jyorqy

hagyatéki e|járás ingÓságok és egyéb iránt nem indu|t

]aqYatéki e|iárás .nqósáqok és eqvéb iránt nem indult
eqvéni kis sszeo |'j kovetelés

Skotner Norbert
János

rér|ci e|hunyt' hagyatéki e|iárás nem indu|t' egyéni kis sszegÜ k vete|és

Horvätn Janos

:gyéni kis osszeg k vetelés, a bér|ó e|hunyt

Ka|mär sändor

kÖVete|és e|éVt]|t

|Jéqer Jänos

eovéni kisosszeq kÖVete|és

ĎenoK |V|ar|a

Fizetési meghagyásos eljárás meghiusult, mive| nincs ĺdézhetó |akcíme, ezért a kovete|ést csak eseti, i|Ietve

tigygondnok igénybevételéve| peres rjton |ehetne érvényesÍteni' azonban a végrehajtás idézhető |akcím
hiányában nem indíthatÓ. A k vete|és megtérii|ési esé|ye - tekintette| aľa, hogy a JCN fe|kutatása nem járt

eredménnve| - iqen cseké|v.

elóterjesztés
2. sz. me||éklet

e Ft-ban

3gyéni kis osszegt.'i kÖVete|és

ragyatéki e|járás ingÓságok és egyéb iránt nem indu|t

haqyatéki e|iárás inqosáqok és eqyéb iránt nem indu|t

l(ÖVete|és e|éVt]|t

10



gyfé|az.

0035895
0051 01 7

bérlemény cĺme

oĺcZU

-ujza u.30.fs2.7.
vtaqootna u.tu.TszI. /

0039888

M zeum u. 5.1.6

0021044

Nap u. 29. fszt.3

00061 10

bér|ó neve

Népszínház u. 47 '5'3'

00'11425

Csonqrádi Lász|Óné

0046578

varoa Jeno

Népszínház u.26. fszt.1 1

Gárdonné Bedó
Katalin

Orczv rit 42.3.em.8

0026344

5arKanV u'l:flo. tszI.. ĺ

0069623

Dezsó Éva dr.

00081 95

Behajthatat|an kovetelések
2013.12.31

haqvatéki e|iárás nem indult

StrÓb| Alaios u.7'F' fszt.67

lagyateKr euaras nem Inourt

Berkes Gézáné

Szentkirá|yi u.22-24' Ísz' 4

0060402

hagyatéki e|járás nem indu|t' egyé

szeroanely| u. 3.ĺszt' /

Bak Pálné

DezsŐ EVa dr' e|hunyt 201 1.03.31.én. K zjegyzŐné| hagyatéki hite|ezŐi igény bejegyzesre kerÜ|t. orokÖs csaK a
hagyaték erejéig fe|e|, ami két gytjmÖlcsÖs tu|ajdonjoga. trcjkos a gyÜmo|csos ket értékesítette, me|yekró|

csato|ta az adásvéte|i szeződését is. Az eladás el|enértékét 200.000 Ft-ot a Kisfa|u szám|áiára átuta|ta. A
fennmaradÓ tartozásnak már nincs ioqalapia.

8072928

TÓth Zo|tánné

Szigony u. 13/A 6.em. 22

0058970

iionr uyorgy

A fo|yatban |év<ĺ per, tekintette| arra, hogy 2013
indu|t. a kovete|és behaithatatlan.

0009975
0008788

osszesen:

Jogerós íté|etet a|apján a kii.irítésre és hátra|ékra vonatkozÓ végrehajtás e|rende|ése iránti kére|met a PKKB.
iogerós végzésben megtagadta, tekintette| arra, hogy idókÖzben Bak Pá|né e|hunyt 2012'09.18-án' l|ĺetékes

iegyzö tájékoztatása a|apján hagyaték hiányában eljárás nem indu|t.

Sziqonv u.8.7/39

Vaida JÓzsefné

ľomó u. 60. |' 22

Behajthatat|anság oka

Abari lmre

vay A. u. 4.1 .24

ľÓth Zoltánné elhunyt 2013.03'27-én' Hagyatéki e|j

|ekintettel arra, hogy az adÓs e|hunyt.

A0r| Jozseľ

vtq u. o. il. 1f

ni kisosszeg kÖveteĺés.

cér| e|hunyt 2013'04.12-én' hagyatéki e|járás nem indu|t

Vajda JÓzsefné e|hunyt 201,|'11,26.án' hagyatéki e|járás nem indu|t' mive| sem ingÓ, sem ingat|an Vagyonna|
nem rende|kezett. A |akásban visszamaradt Zai Veronika jogcím né|kti|ive| szemben peres e|járás van
folvamatban

Mihá|ka Jenó

Marton Zsolt

haqvatéki e|iárás inoÓsáqok és eqvéb iránt nem indu|t

Ąbri JÓzsef e|hunvt2012'12.17-én' hagyatéki e|iárás nem indu|t, egyéni kis sszegLĺ k veteĺés

VizbeI Lász|Óné
luaKa JozseTne

Bér|ó e|hunyt 20í2.06''ĺ9-én.Hagyaték: 43.965.- Ft munká|tatÓ á|ta| kifizetendó. Tekintete| arra, hogy az orÖkosok
csak a hagyaték erejéig fe|e|nek az rokhagyÓ tartozásaiért, bér|eti. és kapcso|odÓ k |on szo|gá|tatási díjhátra|ék
kÖvetelésének nincs jogaIapja.

4.SaKat Ferenc

..l0.08-án e|hunyt az a|peres megszt]nt.Hagyatéki e|járás nem

bér|ó 2006.04.09-én e|hunyt, hagyatéki e|járás nem indu|t' Lakbér és kapcsolodÓ ktJ|on szo|gá|tatási díjhátraléka
2010.05.05-én behajthatat|an kovete|ésként |eírásra kerĹj|t. A f tésdíjbÓ| adÓdÓ hátra|ék kovete|ésének nincs
iogalapia.

hagyatékátadÓ végzés szerint nĺncs fedezet
V|aka JTzsefné e|hunvt 2009.09'31-en. Haqvatéki e|iárás nem indu|t.

árás nem indult' a jogeros ĺté|et Végrehajtása megsz nt

eovent Krs osszeou Koveteles

e|óterjesztés
2. sz. me||ék|et

e Ft-ban
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[. Yezetői összeťoglalo

A JózseÍVáľosi Polgáľmesteľi Hivatal (továbbiakban: IJivatal) Belso Hllęĺroľzési Iľoda
vezető.jeként - a Polgármesteri l-Iivatal 2a13. ér'i évęs ellenőrzési jelentése és az
Ĺinkoľmányzat feliigyelete alá taĺIoző költségvetési szeľvek Jegyző tészć.re megküldött éves
jelentései alapján . cjsszeállítottam az önkományzat és a feliigyeletę a|Á,taúozó költségvetési
szeľvek 20l.3. évi łisszefoglaló éves elIenőľzési jelcntésót.

Az összefoglalĺí óves jelentés céljł, hogy átfclgó képet mutasson be az önkotmányzaÍ. és
felĹigyelete aIá tartaző költségvetési szęľvek belső ęllenőľzési tevékenységének a
37a/2011.(XIi.3l,) Koľnrányľendelet (továbbiakban: Bkr.) előíľásai és a Nęmzętgazdasági
Minisztéľiu m 2013. szeptembeľben kiadott l']tmutató szeľinti eilátásaril'

Az összefoglaló óves ellenorzési jelentést a Bkĺ, a9.$ (3a) bekezd,óse szeľint az eÍőza évi
zttszźnladő,ssal egy idoberr a polgármesteľ a Képviselő-testĹilet elé teľjeszti jĺivahagyásľa.

Az źi|anhźu,taŕásľól sző|ó 20tl. óvi CXCV. töľr'eny 70. $ (1) szeľint a belsĺĺ ellenĺjrzés
kialakításáľól, megÍ.eĺelő miiködtetésérol és ťiigget}enségének biztosításáľól a költségvetési
szeľv vezctoje koteles gondoskodni. jizz,ęlösszeĺi,iggésben a Képviselő.tęstiilet a 388/20t2.
(XI.08') szőmtł hatátozat 4' pontjában elíbgadta azon intézkedést, amellyel a költségvetési
szer:vęk vezetői nregkezdlrették ezen fęladat ellátásának biztosítását, melyet eddig a
Polgáľmestęri Hivatal belső ellcnőrzési szeľvezeti egysége tátott el.

Fentiek alapjan af013. év átmeneti évnek tekintliető, mind a Belső Ellenőľzési Iľoda, mind az
ĺinkoľmányzat źl|ta| felügyelt költségr,etósi szeľvek belsĺl ellenőrzésének tevékenységében. Az
új rendszęľben a l.Iivatal Belső El|enőľzési Iľodája felÍigyeleti ellenőrzést végez a
költségr'etési szeľvęknél, akik saját belső ęllenőľök alkalmazásával valósítják meg a belső
ellenőrzést.

Az <isszefoglaló éves jelentés rész|ętęzi a llívatal, és ĺisszegzi az ftźlnyiÍott költségvetési
szeľvekét belső ellenőľzési tęvékenysógét. Ez utibbit a lV' fejezet tartalmazza a kĺiltségvetési
szervek által megkiildött eves jelentések alapján .

A 2013.-20I6.- éyeĺłe vonütkozó Stratĺźgiai ellen(írzési teľvet és a 20l3, ĺÍvi éves ełlenőrzési
ten)et a Képviselĺĺ-testület 388l20l2.(ru'.08.) számú határozattal hagýaióvá.

A belső ęllenoľzési telvet nregalapozó kockázatelemzós soľán a következő tényezők kerültek
ĺigyelembevételľe: jĺlgszabályok és lrelyi szabáIyozások ęlőírásainak vźltozásu, e|izó
ellenőrzés óta eltelt idő, a MiniĺségpolitÍkában és a belső ellenőrzés stľatégiai tervébęn
megfo galmazott céikitűzések.

A belső ellenőrzési éves tervhez a vizsgźllandó témák kiválaszťása a kockázate}emzés
eľeđménye, a hivatali szewezeti egységek vezetĺli, a kĺĺltségvetési szęruek vezetői által tett
javaslatok, a korábbi be]ső ellenciľzési jeleĺrtósekberr kiemelten kockázatosnak minősített
megállapításoklroz kapcsolóĺĺó javaslatok és irrtézkedósi teľvek, a ktilső ellenöľzést r,égzĺĺk
észľer'étęleinek a {igyelem,bevétęlével történt'

z\z éves ellerrőľzési teľv 2 fo belső elleniiľľe, 280 ellenőľi munkanapľa ós 140 nap
tartaléknapľa volt teľvezve. A tafialék napokľa soľon kívüli vizsgálatok, tanácsadói
tevékenységek, képzések és egyéb belső ellenőľzéssel kapcsolatos tevćkenységek (teruezés,
beszámolás, aclnrinisz"lrácios) teľvęzésę töľtént.
Az ełIenĺjrzési tery összesen 9 témakört tańalmazott a llivata|t. az intézményeket. a
gazc|asági táľsaságclt és a tťrmogatáslran ľészesĹilő szeľr,ezeteket érintően, a kijvctkcző
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ellenćĺľzósi tŕpusokkal: 3 dlr reĺrĺlszęręilencÍľzés, 5 db pénzügyi-szabályszeľűségí ellerioľzés ćs
l đb tcljcsíünén1, elĺenőľzós. Az osszcállított ér,cs cl|enoľzési teľvct a Jegyző e[őzetesen
jóvftagyta.

Az ęlmaľadt vizsgálatok ós a soľon kíviili ellenőľzés miatt a 2013. évi terv módosításra k-eľĹilt,
melyet a Képviselő-testĹilęt 448ĺf013.(YI.04.) sz.hat:źlľozatanak 1' pontjában hagyott jóvá'
Az elnraľadt vizsgáIatok oka az elvégzeÍt vizsgálatok teľVezett időn túli teIjesítóse r'olt, amely
a tartalék időkeľetet csokkentette. A tartalék iclőkeľetet tĺlr,ább csökkentette az alul teľrlezett
tanácsadói tevékenysógľe foľdított időt' melyľe nregnövekeđętl az igény.

A 2013' évi jelentések kapcsán nem volt bűntető-, szabálysértesi, kártérítési, illetve fegyelmi
eljáľás megindítására okot adó cselelotény.

A bels<j ellenőľök a jelentések struktťlľáját a köteleztĺ tartalmi ęlemeken kívül az adott
témáIroz és ellenóľzési pľogľamhoz igazođva alakítjak ki. A jelentések külön taĺta]maznak
összefogla|ó és javaslat Íi:iezetet is' Ä Jegyző ľészéľe vezetćii összefoglaló késztilt' nre}ynek
melléklete a lezárt jelelrtés.

Á jelentések kĺjvetkeztetéseket vorrnak |e, órtékelik a tapasztď|latokat, hiányosságok
nregszúntetésére, a íblyama1ok hatékonyabb nrűkodése óľdekében javaslatokat ĺ.ogalmaztak
meg. A javaslatok közĺil legtĺibb a szabályozottságľa' a munkavégzés hatékonyságának
javításłíľa, aZ crpc.ľatív feladatellátason belül a kontľolltcvékenységekĺe, a belső
kotrtrol lľendszer mtĺködtetéséľe vonatkozott.
A jelentésekben nregfogalmazott és az ellenorzött szeĺvęzetęk által elÍbgadott javaslatok
alapján az ęl|enorzött szeľvezetek vezetői minden csetben intézkedési teľvet készĺtettek. Az
ínléz..keclések végľchajtásal.ól készítętt beszámolók nem minden esetben késziiltek el
hatáľidőre, vagy el sem késztiltęk. Az elkészített beszámolót nélrarryan hiányosan vagy
hatáľidőn túl adták |e' l\z ilrĺéz-kedési Ĺervek megvalósulásanak számonkéľése, aZ intézkęđési
teryekben ruigzített feladatok vĺĺgľelrajtása, ós azokróI szóli beszánroló készítés ĺovábbi
odaĺigyelést igényel a belső ellenőĺzés ćs az ellenarr.-ött szelvek vezetői ľészéľől is, nreľt
elöfoľđult, hogy a jóváhagyott intéz"kedósek sem valÓsu]tak meg hataridőľe vagy meg Sem
valósultak.

A vez-ętök részéľőI tť'bb ęsetben is igény ĺrreľtilt fel a belső ellęnőĺzés tanácsadói
tęr,ékęnységéľe, anrely szalrályzatok, nemzetiségi önkolrnányzatok egyiĺttmiĺköĺ1ési
megállapodásainak véIeményezésének vonatkozásában, egyób napi szintú, a szen,ezeti
egységsk opeľatív munkájáItoz adott tanácsaclásban valósult meg'

A llolgáľmesteľi l"Iivatal belső koĺrtľollľendszeľének kialakÍtása, mĺikĺjdtetése nregt<ĺľtént,
amely további állandó fcjlesztést igĺlnyel. Ez a szabttlyozások fi;lyamatos ak1rralizálásat,
összehangolásál és a ľendszeľ elemeinek egymĺísĺa építését, a kontľolltevékenységek
porrtosabb szabtiyoztsát ós azak gyakoľĺati alkalmazását' a fęltáľt hibákľa késziilt
intézkędések nregvalósulásának nyolnon kovetését jelenti.

A belső ellenőľzési tevékenység haszĺ.lostllása csak akkoľ éľtelmezhető, lra nem csupán
fblta{a aZ esetleges hiányosságokat és szabálytalanságokat, hanenl az intézkedési javaslatai
l'égľehajtásľa is keľü]nek. Ez biztosÍtja a belso kontľclllľendszęľ mtĺkodtetését és állanđó
fejIesztését'

Ugyanakkoľ az ellenőrzĺ9si tęvéken),ség Ínaga is álland<i fejlesztést igényel. mel.vet a

iogszabályi környezetváltclzás és a kiadott áIlamháztar1ási standardok, irtmutatók is
megkövetelnek. Ennek ćľdekébql az ér'es jelerltésben a belsó ellenĺjrzésľe vonatkozian
ľej lesztési javaslatok keľĺiltek megÍbgalmazásľa.



II. A 2013. évi iisszefog|a|ő éves ellen őrzési jelentés kłitelező taľtalmi
elerneinek ľószletezése

II.1. Á be|sŕĺ ellenőľzés álta| végzett tevékenység bemtltatása iinéľtókelés alapján
(I}kľ. 48.$.a) pont)

Az tůllunhźtztarLlsi ľendszeľben a belső ellenőľzési tevékenység.et az ćĺI|ambáztartásról szóIó
7afi, ér'i CXCV' ttiľvény 70.$.a (a tor'ábbiakban: Aht.), Magyarorszĺg helyi
önkomanyzataiľól szÓló 2011. éví CLXXXX. törvélry I19.$-a (továbbiakban: Mötv.) és a
ktĺItségvetési szeľvek belső kontl.o|lľendszeróľő| és belső ellenőru'ésőrií| szőI.ő 37o/f0tl.
(XII.31') Korm. ľendelet (a tovĺĺbbiakban: Bkľ.) szabáIyozzálk.

f0I3, év folyarrrán a Bkr. kormányľendelętben pontosító, kíegészítő változások töĺténtek,
melyek köziil kienrelenđo a helyi önkĺlľmányzatot és a helyi önkoľmányzati kcĺltségr'etési
szeľveit érintő változások, például:

. a telepĹilési önkormćtrĺyzat és a lrelyi nemzetiségi önkoľmányzat esetéll a .iegyzó,
tĄegyzs a költségvetési szeľv vezetője _ Bkľ. 2.$ nd)

.. aZ önkonnányzati költségvetésí szeľr'nél a belső ellenőľzés ellátás töľténhet azkányíti
szerv źńta| foglalkoztatásľa iľányuló jogviszonyban alkalmazotta| vagy polgári jogi
szeľződés keľetében foglalkoztatott belső ellenőrrel _ Bkľ.15.$ (7) a)

- a kĹilső szolgáltati - igénybevételę esętén - a milrosített adat megisnreľésĆre csak
abban az esetben jogosult, ha a külső szolgáltató megfelel a jogszabályokban
meghatározott minősítet1 adat védelméľe vonatkozó előírásoknak. A külső
szolgáltatóval kotĺĺtt írasbeli megállapodásban ľendelkezni kell a tevékenységek és
kötelességek ellátásának módjáról, va]anrint aZ alvállalkozó bęvonásfurak
lehetősé géľől, i l letr,e arrnak fbltétel ęiľől.

. pontosító ľendelkezések a belső ellenőrzési tevékęnység végzésére jogosító engedély
kiadásalroz _ Bkr. 24.{i

. az éves ellenőľzósi tęřv ęlkészítésének határiĺleje a helyí tĺnkonnányzati költségvetési
szerv esetében tárgyévet nregeĺoző év novembęľ 30-ľa változott, a helyi önkoľmányzat
esetében a képviselő.testĹilęt a tárgyévet nregelőző év decembeľ 31-ig hagyja jóvá. _
Bľ.32.$

- a beĺső ellenőľzósi vezető az' éves ellenőľzésijelentóst a taľgyévet követ<j febľuáľ 15.ig
megküldi a polgárnresteľnek, ćs a iegyzőnek. A polgánnesteľ a targyévľe vonatkozó
évcs ellerrĺjľzési jelentés, valanrint a lrelyi önkorrnáryzat felügyelete alá taľtoz'ĺ3

költségvetósi szeľvek éves ellenőrzósi jelentései alapján készített éves össze1bglaló
ellen.óruési jelentést - a táľgyévet k<jvetően, a zársz.ámadási rendelettervezettel
egyidejűIeg . a képviselö.testiilct elé teľjeszti jóválragyásľa. _ Bkľ' 49.$ (3) és (3a).

A Képviselő-tcstület és Szęrvei Szervezeti és Miikőĺlési Szabályzatáľól szóló l3udapest
lrőváros VIII. keľület .IÓzsefváĺosi onkoľmányzat t9lf009. (V'06.) ök. száltrťl ľendelet 58.$
(4) bekezdése szeľint a keľijleti intézményck bclső cllcnĺĺrz.ósćt is a Polgáľmesteľi l,livatal
belsŕj ellenoľzési szervezeti egységę ]átta el'
Á.z államháztaflásľól szóló 201l. ór'í C]XCV. törvény 70. $ (1) szerint a belső ellenorzés
kíalakításáľól. megfulelo múködteteséről és fĹiggetlenségének biz:tosításáľól a költségr,etési
szeľv ve2.etője köteles gondoskodni, ezét1a Képviselo-testĹilet a 388lf012. ffr.08.) sz,ámú
haĺáľozat 4. pontjában fogadta eI azon intézkedést' anrellyel a koltségvetési szeľvek vezetői
megkezdĺrettćk ezen ĺbI adat elláĺásának biztosítását.



A KćpviselŐ-tęstĹilet és Szeľr,ei Sz,eľvezęti és Mrĺködési Szĺrbályzatáról szóló Budapest
I;iĺváros VIII' keľület Józse-ĺVáľosí onlĺol.mtnyzat I9lfÜ09, (V.06.) tik' számú ľcndelet
lrclyóbe 2013. május f7-ta| a 25/f0|3. (v.f7.) sztlm,h önkoľlrrányzati rendelet lépett, amely
máľ I)eÍI ľendelkezik az cinkormányzat tĺ|tal alapítotl koltségvetósi szcrvek belső
ellenőľzésének a biztosításáľól. csak a feltigyeleti ellenorzéséľol. llentiek alapján a2aI3. ev

álnręnęti évnek tekilrĹhető. mind a Belső Ellenőrzési Iroda, nrind az önkormányzat áLtal

alapított kcĺltségvetési szervek belsĺj ellenóľzésének tevékenységében, miután ez utóbbínál
saját belső ellenőrok alkalmazásával valósul meg a be]ső ellenőľzés, és a Hivatal Belso
ĺjllenć1ľzési lľodája felĹigyeleti ellenorzést végez a koltségvetési szeľveknél.

A Józse'fir,árosi Polgáľnresteľi llivatal áItal biztosított belső ellenćiľzĺĺsi tevékenység leírását
taľtalnrazó Beĺső EĺIenőľzési Kézik:anyv feltilvizsgálata megtötÍént, sziikségessé váIt új

kézik<ĺnyv kiadása,nrely - 20]3' a4.01 haĺúllyal - megttiľtent, A belső ellenőrzćsi
tevékenységet éľintő évkĺjzi jogszabályi változások 20l3.10.14- hatállyal keniltek éĺwezetésre

a Belso Eilenőrzési Kézikönvvben'

lI.1.1. Áz éves ellenőľzési teľvben fog|alt fe|adatok teljesítésének értókelése

^ 
20I3.-20I6.- évekľe vonutkozó Sĺratégiai el.Ienőľzć,si terýeÍ. é,s a 20I3. évi ćves e,ĺ'lenőrzési

ĺervet a Képviselő-testiilet 388/2012.(XI.08.) szánrú határozattalhagytaióvá.
A belső ellenőrzési telvet megalapozÓ kclĺ;kázatelęrnzés során a követkęző tényezók kęrültek
figye|enrbevételre: jogszabály és helyi szabá|yozás előíl.ásainak változásai, elĺĺző ellenőľzés
óta eltelt idő' a Minoségpolitikában és a belső ellęnöľzés stľatégiaĺ teľĺében megfogalmazott
célkitĹĺzések.
A Stľatégiai ellcnőrzési teľv Í,eliilvizsgá,|ata megtciľtént. A feliilvizsgálat eredményeként egy

új Stľatégiai e|lenőľzési terv készĹilt a kövętkező négy évľe, amelyet a Bkr.30.$(1)
bekezdésében ľögzített stľatégiai ellenőlzési terv stľuktúľájanak vtl|toztsa, a kockázatelemzés
eledménye és a belső ęllenőľzési tevékenység e|látásával kapcsolatos fejlesz'tesi teľvek
indokoltak. 1\20I3,-2()I6,_ évekľe vĺłnatkłlzó Stľatégiai elĺenőrz,lsi terve! aJegyzo elŕjzetesen
jóváhagyta.

A belsö e|lenőľzési éves tętv vizsgálandó télrráinak kiváIasztása ľészbęn a kockázatelemzés
eľedménye, ľészben a hir,atali szervezetĺ egységek vezetói, és a költségvetési szervęk vezetői
ájtal tett javaslatok alapjzur történt. Ugyanakkoľ Íigyelenrbe l,ettük a koľábbi belso ellen&:zési

.|e1ent'ésekben kiemeltęn kockázatosnak minősített megállapításoklmz kapcsolĺidó javaslatokat

és illtézkedési tervekęt, és a kÍjlső ellenoľzést végzők ószľevétsleít is .

Az ellenőrzési terv <ĺsszesen 9 témaköľt éĺintve, a I'Iivatalt' az intéznlé'nyekęt' a gazđasági

társaságot és a tárrrogatásban részęsĹilij szeľvezeteket vonta ellenőľzés alá a következő
ellenorzési típusokkal: 3 db ľendszoľellerrőľzés, 5 db pénzĹigyi-szabályszeľtíségi ellenőľzés és

1 db teljesítnrény ellenőľzés' Az összeállított éves ellenóľzési teľvet a Jegyzo előzetesen
jiváhagyta'

lábbiak kult:Az eľedeti tcľvlrcz keuest az ellenőrzések vesrelraltás a az alálrlrlak szeľlnt ala

Ellenőľziitt szerv
El|enőľzések saiát ellenőľiĺkkel

Tery Teľvből tény Soľon kĺvii|i
Pol páľllresteri Hivatal az lii'
IIltéanények (.l. |-| ivaÍal) ) 2

Gazclasáci társasácok I t'
]-ánloíIatáslran ľeszcsii Iő szeľvezetek I U



,', A7, éves elteĺőľzési jelcĺrtés készíĺés icleje alatt két vizsgálat lnég nem záľult Ie, a jelentés kószĺtĺise rnég
íblyanlatbatr van-
' Az tissz'efcrglall éves.ielentés készítés ideje alatt a vizsgálat lezáľuft.

A ĺbladat megbeszélések alkalmával a Jegyz.o folyamatos ttĺiékoztatást kapott a teru
megvalósításaľól és az attó| való eltéľés indokaiľól, melyek az a|tůłbiak voltak: a tar1alék
időkęľet fellŁasznźĺl"źtsa soron kíviilí ellentjľzósľe, tanácsadói tevékenység idĺĺkeľetének alul
tervczése, és a vógľehajtott vizsgálatok ter.vezett időn túli teljesítése.

Ä fa|3. évi ellenőrzési terv az a|źlbbiak szeľint módosult: az eredeÍi tervbcil 2 vizsgálat
átkęrült a 2014. évi ellenőľzési teľvbe, l téma máľ nenl volt aktualis, egy soľon kívĹili
ellenoľzés bekeľĹĺ]t a módositott teľvbe. A 2013. évi módosított teľvet a Jegyzo elózetes
iiváhagyásávď a Képvisclő-testtilet 448/f013.(xII'04.) sz. hatźLrozatának 1. pontja szeľint
hag5tajóvá.

ellenőAz rzések t_glId tása táľgv. cél és móclszeľ elktil<ĺnítésben az aLáĺbbiak szeľjnt történt:
Tárgy,

e llcnőruöÍt szerv, szeľvezeti
esvséc

Cé| Módszeľ

Tárgy: Á pľajektek, EU-,^
p ĺily ázat ok v izs gál at a kere t ćben u
Magĺ{olna Negłed Prĺlgram II'ĺ.
pľoj ekt, K Mo P. 5. I' ĺ /B. I 2-K-
2 0 I 2-000 ] ązołlcls í tćl,gzúmú
pdlyázat vizsgálaÍ.a

El|enőľzött szeľvezet:
}', oi,l g á ľ ru eS t e ľ i I..I ill a t a I

Meggőződni arról, hogl:
ł hogxlan keľtjlt kiąlakítćtsľa az

elnyerl prajekĺ, pátydzat
megvak5,sĺĺásĺ1nak foIyunaĺa,
kontľollkr)ľnyezeĺe

: ąnnak a nlegdllapítása, hog, a
pľojekt időaránytts lebonyolílása, a
támogatós felhasznúlĺźsa és
pénzügł i el sz ónl o l us tl a tĺitn oga t ás i
szerződćsnak és a helyi
szabĺ1lyozáł^n'ak megfel'elően
tÓrtćnik-e'

. ą kÍilsćÍ e|łenőrzések ,soľrjn
tapasztalt hiĺinyosságskkal,
hibákkąl kapcsolatos kocktizaĺok
e l ke rti l és éne k megelőzés e.

e Jblyanat rittekintćs, inĺeľjú
t dakumenĺuntok,

ny ilv ánĺ a r l' á s o k e l' l.e n ćí ľz es e

Tĺíłg1ł: Á közJbglalkoztaĺott(lk

/b gl a l kuz ĺ utťts i .fobl ąln ą tá n ĺĺk
vizsgála1a

E||entĺrztitt szcľvezet!
P o t garutes teľ i ]:l iv at a l

ľvteggy őzödni, arľ ó l'h og, ;

. ąÍo?lalkazlakis a jogszabáIyi
e t ő í ľ d s ĺł k .sz e ľ Ín [. t ö ľ t é nÍ k- e,

. ą kĺlďtlglcłlkoztaĺásra l,onatkĺlzó
ĺ úmo ga t ris i osszege k i gényté,s e és
el s z ĺj m ĺ'l l [t,s ą m e gfe l e l ő e n v a l ĺi'su l- e
nle8l

ł aköďbgląl,kozĺatĺjs e.rednléłryłesnek
és h ałé ko nv n a k n i n íis í theĺ(i. e,

: adatbekćľés,
. dokwłlelilunlak,

nyilvántartasok ellenőrzése,
osszehąsonIíIása

ł interjú

Tárgy: A közoktatúsi celli
(éĺkezteĺés) ćs ąz čłlłąlános tskoląi
napkazis, ýagł trłnul'ĺj'gzobai

Jbglatkozás noľmalív
hozzĺÍjĺiľulcis igćtryléséĺlek és
e l's z á łn o ĺ á s ĺź n a k v i z.s gá l aí a

E|lenőľziĺtt szervek:
a Budapesl Józsertlťłtosi
onkormĺinyzaĺ Képl,iselő-
tesĺ,ijleĺének Jbltłgyeĺetc alatĺ
önťillóan lnĺíkijdő ćs ęazdłilkodó

fuÍ eggł őz ődn i, a ľľ ó l' h o gł :
. rłz eIlenőł.zĺls ĺáľgĺábcln ľogzĺĺetĺ

normatíl, tĺÍłnogaÍĺisok Ígénylése a
eĺszánloId,sa a jogszallĺilyi
előíľĺi.,ĺok és a hetyi szabál"l,azá,s
szerint toľĺén|ek-e.

. adatbekéľés elektronikus
Jbrłnában,

e hel)lszíni ellen(jrzés
. a napkÓzi naľnląlíváľa

v on gt k'Đzó dokl,nn entáció tétel es
vizsgálata

o az élkezé,si narłna!ĺ,vą eseĺében
rć'.łzhen tóte les, riźszben
s zzi r óp r ó b a.s z e ľĺí v i zs g ó1 a ĺ



és öltállĺian níikłidő Iskolók
(JIK) ěs ÓvoĺtĺÍk

Tárgy: Á 20l2' ćvi elemi
kijĺĺsćgveĺési beszáno!łj és a
p ć n złn ar a dv ĺi l71l l, i z t g d ! a t a

EIlenőrz(itt szerYęk;
ł ,lĺjzseJvúľosi

I nt ézn ény nl,ííkÓ dt e Í ő KÖzpo n ĺ
. u volt I,Á.TI-KÁ Napkizi

()tthono.y ovoda és a
hozzćllarĺĺ.lzĺj onťłllóan
mĹĺkodtí ĺjvodĺik

. (l volt Ném.eth Lúsz]ĺj
ÁĺĺąIeinos iskolą és a
hozzćltaľĺozó onálĺóąn
łllíí k ô ĺt ĺí i nĺ éĺnł á n}; c.k'

l Józseĺvúľosi Családsegít(Í és
ÖyernĺekjóIéĺi Közpollt és a
h ozz á laľ ĺozó o ntill <ian

nűkldő intéznlén1łek,
. JózseÍvdľos Vúros.iizelnelĺetĺ|s i

Szoĺgúlaĺ
o Józsęĺvĺirĺlsi Kĺłzteriłlet

feliisyelet

M egg,őz ő d és, aľľ ó l h ogl..

" a 2012, évi beszúmolĺj a.jrlg,szabćllyi
ĺis helyi előĺrásłlak neg1felelően,
keľiilt-e osszeálĺíĺásrq (ahki é's

í cl ľ Ia l nl i 
^tz 

en pa nĺ b cil ),
. ą 20I2. évi pénzmaradvťĺny

kinutaĺrisą a .i<lgszabályi és u hel.vi
szabályoz ás n ak nlegfe le l ii en Io ľté n t. e

.e téłłlakoľbell a belső
konÍrollrendszeľ
nťíkÔdolt-e,

łlegfelelően

o utĺaĺhekél.ĺts, ô)^szeh(lsor1l í!ćrs,
elemzés,

ł hely,szíłli ellenőľzés esetéľl:
o szúrĺfilľóba szeľĺi vizsgákłt aĺ

a d o tt kál' d ĺi s k a r či kb e n
o ĺételes az igazolt

kÓ t e l ez e Í ts é gv á l l a I ĺiss ą t ter helĺ,

ćĺĺ hĺi zĺj elő i r ánllz ą! o knćll.

Tárgy: Ki.ĺfalu Kfl-vel koti,tĺ
megbízási szerződésben rögzíleĺI
p é n z ił g; i -sz ĺÍ ml, ĺ t e l.i Íe l ą dą ĺ e l. I á ĺ đ s
fo Iy a n cĺá n a k v i z,s gĺź ĺ,a I a

El|cn ő rzłitt szer v ezetl
K'iýalĺł Jĺjzs efu fu,ĺls i
|/ a g, ą 11go, 4 6 l kod ó ld/i-

Megg,őzőĺIni, arľr5l, hogl:
. cł pénztigłi-számvitel'i adat.
szolgĺÍlĺatások - kinukłtcÍsok,
be,sztino!ók, jelenĺések - a
szeľziÍdésben rogzítettek szeľint
loľténik-e,

ł az ąĺkallnazott pénzii'gp,li-számvileli
rendszeľ, a kapcsolatos konłľolt'
elj ál,ús ok lłtegfelelően b iztos íĺj d lc.e ą
felądątelIátást.

. adątbekérés, összehasonlítás,
eIemzés.

. hely'színi ellanőlzé's eselĺźn
szúľópľóba szeľű vizsgúlat az
ądon kéľdéskorilkben

Táľgy: Á J ó FI íľ,] ózsefllđr o,s i
Mćdia Rendezvény ćs Galłźľia
Kozp o n l K öz hą sznú N o npľ o/i ĺ
K.fĺ. vizsgá{ata

Ellenőľzłitt szeľvezrt:
Józsęĺ.váľosi JTHĺR Kn.

M eggłćíződ n i, a ľr ól h o g,l :

. szlhijlyilItai bizlt:sĺtják-e a3

onkorłnónyzat łźttal ttyújĺott
Ídmogaĺcisok szcłbályszeríĺ

felhaĺznćłlcÍsút,
. teliesÍti-e a tlllajdonosi céIoką, éĺ

e lll ri ľ tis o kat ĺjs azo kľ rj I beszám ol *e,

. ą pĺlnz. és értékkezelési szabťĺlyozťĺsa
a jogszabťilyi elĺíírťlsĺlknak
meg/ěĺelćÍ.e, biztÓŚítjü-e az
elsz(łłnolĺjs záľt rendszeľé!, a
kazpÉ'nzek szabtllyszeríi
felhaszn,ćil ósát.

ł helyszíni ellenőrzćs
; inĺcłjti
. a głakorlatban ĺorténő

'fo ly an at áĺr,e ki nt és e
ł bizoąłląlĺlk, nlilvút|ĺartús
szúrópróbaszeľíĺ vizsgcilaĺa,
illeĺve ténáľą vonatkozó
sz em1l o n t ok sz eľ i nĺ i szű r és

. eg,éb, kapesolódĺi
do kum en Í u m'ok ĺiĺteki n lós e

Az elmaladt ľendszeľelleniiľzések közĹil az egyik térrła, amely a .ĺvSZ átfugó pénziigyi-
gazdasági ellenőĺzésĺĺre iľányult vol'na' nem kerĹilt r'égľehajtásra) ĺneľt az et|enonési teľv

.|óváhagyásat kovetően az óľintett szefvezetľe vonatkozóan koľábban Soľon kíviili ellenĹíľzés
tör1ént. l]zen túlmenően a JYSZ vezetője időközben gondoskod.ott belső ellenóľzésének
műkodéséľil. A K.épviselő-testLileti ĺltjntés alapján a költségvetési szeľr' ťeladatellátása
bőr'ült au ö.t1k0[mtnyz,ati felaĺ]atĺlk átszeľvezése mialt. Vizsgálatáĺ felügyeleti ellenő'ľzćs
keľetében a bełsŐ ęllenŐľzési kapacitás fiiggr,éllyében kozéptávon továblrľa is teľvezzĹik.



A másík ľendszeľellenĺ:ľzési téma, anrely aZ önkoľrnányzati költségvetés tcrvezési
folyanratálak vizsgálatáľa irányult rlolnä, a belso ęlleniiľzés kapacitásárrak hiánya és a
PénzĹigyi Ugyoszttĺ|y ieteľlreltsĺ5ge míatt maľadt e}. A Pénztigyi Ügyosztály leteľheltsége a
létszanrhiányból, valamint abból adódik, hogy nunkatáľsai majdnem minĺien belsĺí ęllęnőľzési
vizsgá}a1ban éľintettek. A létszám hiány, és a további belso ellenörzés egyĹittesen jelentosen
lrátráltatta volna aZ opeľatív f.eladatellátásukat. Ezért a vizsgálat 2014' évben a tar-talék iđo
teľhére fog megvďósulni'
A két pénzĹigyĹszabályszeniségi vizsgálat, anrely az intézménvek adóbevallás folyamatának
vizsgálatáľa és az Önkonĺányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott tĺ{rnogatások
ellen(ĺľzésére iľarryult volna, kapacitás hiány miatt maradt el. A vizsgáIatok a magas kockázat
miatt a 20l4. évi tervbe bekeľtiltek.

A2013' évi jelentések nem tár1ak 1'el olyan szabálytalanságot, mely búntető-, szabályséľtési,
vagy káľtéľítési, illetve ťegyelrni eljárás megirrdításaľa adtak volna okot'

II.l.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők
bemutatása

A, B e l s ő E I] e n őľzés Í I ro da h umú n e r (ífo r r đ s e l I ó.ta |ts đ g a
A l]első Ellenőľzési Iľoda engedélyezett Létszáma 2 fo: 1 fó belso ellenőrzési vezető
(iĺodavezető) és 1 fő belső ellenőľ'

Az ellęnőľizendő szeľvezetek nagy sztĺmźn.a, tevékenységük összetettségére és az igényelt
témák sokrétúségérci az előre nenr tetvezett, ľövid hatáľiđejtí tanácsadasi igónyek; a
folyamatleíľások, ellenőľzési nyomvonalak hiányosságára a belső ellenőľi kapacítás
sziĺkcisségóľe tekintettel a belso ellenoľzési feladat nem látható ei maľadéktalanul teljes köľri
eľedményességgcl és hatékonysággal, illetvę az előre tewezetÍ,lrataľidőľe. Ennek kezeléséľe
megoldást jelentene a bęlső ellenőri létszarn emęlése.

BeIsćí ellenőľök képzettségi szintje ěs gyakorlata, s,zakmai képzěs
A belső ellenóľök iskolai, szakmai képzettségi szintje és gyakorlata megfelelt a hatályos
elĺjírásoklrak. A belső ellenőľĺik az éves képzési telvbęn előíľt kópzéséken ľészt vettek : a
20|4. évi szánrviteli-pénzugyi váItozások, a koľrupciis kockázatok kezelćse integritás
menędzsment eszkozökkę| és az uj önkormányzati ľerrdszer'
A belső e]'lenőľzési vezető és a belsij ellenŕiľ ĺendelkeznek az Aht. 70'$ (4) és (5)
bekezdésében előír1 engedéllyel, ľegisztľációs sziámmal, Az e|óírt kötelező ABPE II.
továbbképzésen való ľész-vétel 201'4. évben ssedékes.
A belső ellenőrzés szaknrai rnunkáját a Saldo*val köti'tt szerzőđés kęretébon biztclsított
kiadványok és tanácsadási lehetőségsk is segítik. A belső ellenőľök BEMAFOR (Belsĺĺ
Ellenőľĺĺk Magyaľoľszágĺ Fóľunra) tagsággal is ľendelkeznek' mely áItal tóľitésmentes
híľlevelet kapunk, naprakószen tájékozóĺĺhatunk a munkánkat érintö változásokľóI, aktuális -
ěi|amhtľztalŕttlst érintĺj . kérdésekről.
A bęlső ellenőľzési vezető és a belső ellcnőľ a mérlegképes könyvelői ľegisztľációval
ľendelkeznek, melyhez kapcsolidóan szabaclságuk és saját költségük teľhéľe az éveĺkárti
kötelező továbbképzésen is ľészt vesznek. Tekintettel arľa, hogy a méľlegképes könyveloi
továbbképzésen a szakemberek által leadott szaknrai anyag a belso ellenőľzési munka soľán
elengedhetetlen szaknrai ismeľeteket taťtalmaz, javaslom' hogy a továbbképzés költségeit
lrrax. 30'000,-Fĺl|b összegig a.iövćĺben a murrkáltató r.allalja át és a tor'ábbképzési napok a
j ót,álragyott kćpzósi időkeľetćt képezze'



Á BeIső EĺIenĺÍrzěsi lroĺła JhnkciĺsĺtĺiIis fiiggettensége, łisszeJeľhetatlenségi esetek, ĺlz,

elÍenćírzĺis végrehajtósót ukaďĺilyozĺi ÍćnyezőkA,I]első l]llerrőľzési iroda onáJló irodaként a
Jegyzónek közvetlenĹil alárende]ve működik' A belső ęllenĺĺrök funkcionáIĺs (ŕ-eladatkoľi és
szeľvezeti) fiiggetlensége biztosítcltt, kĹilonösen az a|t|bbiak tekintetében:

3 aZ ćves el]enőľzćsi teľv kidolgozása, kockázatelemzési módszeľek alapján és
soľon kíviil i ell enőľzésęk fi gyel emhevétel ivęl,

. aZ ellenĺjľzési program elkészítése és végľehajtása,
, aZ ęllenőľzési módszeľek kiválasztása'
c ktivetkęztetések és ajánlásokkiclolgozása, ellenőrzésijelentés elkészítése,
c a bęlső ellenoľzés beÍiolyástól męntęsen teszi mcgállapítasait, készíti el

kcivetkeztetéseket ós.iar,as|atokat Íarta|maz-,ó ellenőrz',esi jelentéseit'

Áz alúbbitłkban ismeľtetett.folyamaĺban a feladcltkt;ľi funkcionólis ftggetĺenség 'sérült, mert a
belsii eIlenőrzés a Flivatal operatív muköĺĺésével kapcsolatos kontrolltevékenységben vett
ľészt. Controlling ügyintézo hiányában időszakodként, nrindennapos feladatkónt a belső
ellerrórzés ellátta - A Budapest JózscÍVáľosi onkormtnyzat Polgáľmesteľi Hivatalának és
helyi nemzetiségi önkoľmányzatoknak a kötelezettségvállalással, utalványozással,
eJleniegyzéssel, élvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljáľási ľendjérol szó|ő az
aktuális polgármesteri-jegyzói együttes utasításnak megfeleloell Hir,atali banki kifizetéseket
(rrtalvány ľenđeletek) ellenőľzését is.

Ez aZ ellenőľzés, nrint opeľatív kontľolltevékenységl keľtilt lreiktatásľa a kifizetések
elrerrdelése előtt. Az ellenőľzéskoľ az utasításban rogzĺtett szenrpontok kertiltek vizsgáIatľa.
Az ellenőľzések soľán észlelt azon hibák, amelyek elíľás nriatt javíthatóak voltak visszaadásľa
keriiltek az étlntettek részéľe, vagy kezđenrényeztÍik a szakľ'nai ügyosztály és Pénziigyi
TJgyosztźńy kÖzotti egyeztetést az ťlibóli lriba megismétlodésének elkęľtilésę végetl.

operatív tevékenységként a belső ellenőľzési vezeto, nrint a I'Iivatal egyik szeľvezeti
egységének vezetője tagja a Minőségirányítási 'I.anácsnak. Részt yesz a T.anács céljai kĺiziil a
fb.ilesztési ĺblyamatok megteľvezésében és a belső ellenőľzési teľiiletet érinto végrehajtásában,
az éves CÁ-F kutatás éľtékelő bizottságának feladatainak ellátásában.

Á belsťí ellenőľzési terüĺeten kívüĺ irctnyítĺisi, végrehajtĺisi feladaĺclt a bels(i ellen(jreési veze t(Í

a Tanťłcsban neľn vĺlgzett.

A belso ellenoľzési vezető és a belső cllenoľ tekintetében a Bkľ. 20.$-aban2 megfogalnrazott
összeÍérhctetlenség nem volt.

I Ez a tet,ĺíkenység <isszeľéľhętetlcn a belstj e|ĺenólzési tevékenységge| Bkr. l9.$ (2) átelnĺében, amelyre lráľ
felllívtuk a figyelrnet. de időszakonk'ént a controlling tigyintéző lriđnyában szĺikségessé vá|t.

. Bkr.20. $ (l) A belső ellcnől; i|letve a bcls<ĺ ellenőľzési vezető tekin[etében összeférbetet]enség áll fenn és

ezél.t nem vehet ľészt bizonyosságot a<ló tevéketlységben' aluennyiben
a) az ellenőľzÖtt Šzeľv, illetve szeľvezeti egység vezetőjének vagy alkalmazottjának a Polgáľi

Töľvénykönyvről szÓ|ó l959. évi IV. ttirvény ó85. $ Ď/ pontja szeľlnti k.özeli hozzátarÍozôja;

Ę koľállban az. el|enőrzött szetv, il|ętve szęľvezeti egység . ide nem értve a belsĺi ellelrőrzési eg5'sóget .
vezetĺ5jének munkáltatói jogkiire alá täľtozott' a jogviszony megsziinésétő| számÍtoĺt egy éven belül;

<) az e||anőrizendő szakteľľrlettęl vagy sz,ęrvęzettel kÖzÖs, i||etve kapcso|ódó pľogľam vagy fe|adat
vógľehajtásában közľemĺikodött, a pľogranr le.z-áľását, illetve a feladaĺ elvégzését követ<i egy éven beliil;

d) az.adoÍt bizon1'C'55Źig6t aclT tcvékcnység tálgyilagos lefolytatása tőle egyéb okból nem várliató e|'
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Áz ellenłĺľzési munkát łrkaĺĺáIyaztttta, |.logy az eilenőľzottek a megjelolt lrataľiđőrę nem
szolgáltattak ĺłclatoĺ' az e||enőrzést |ezáľa cse|ekrnónyeit (jelelĺés-teľvezet egyeutetése)
esetenkónt késleltették, Vagy a belsŕj ellenoľ<jk egyéb siĺľgős Í.eladatot kap1ak
(véleményezósek, javaslatok), így a lezárt jelentések nem minden esetben készĺiltęk el
hatáľidőre.
A belsö ellenőrzési munkához alapvetően szĹikséges taľgyĺ feltételek biztosítottak voltak
(hel yisé g, gépek fel szeľel ósek' infoľm ációs háttér).

Az ellenĺÍľzések nyÍ l vđn tĺlľtĺisa
A belső ellenőrzési vezető a jogszabálynak megťelelően nyilvántaľtást vezet a táĺgyévben
végzett ellenőľz-esekr.ől és gonĺloskodik az e|lenőrzések megőľzéséľől. Az ellenőľzések
nyilvárrtartása a kör,etkez,o adafiartalommai elektronikus foľmában - Excel táblában _ töľténik.

o Ssz./iktatiszánr
o Ellęnoľzött szclĺ, szervezeti egység megnevezése
o Äz ellęnőľzés táľgya
c Ellenőrzés típusa
e Az ellenőľzćs kezdete és vése
ł Vizsgált időszak
e Ellen<ĺľök nevę
c Munkatęrr,iellenőrzés
o Intézkedési teľv készüIt
ł l{atáľidő az intézkedési íeľv beszánrolásáľól
o Beszĺĺmolő az intézkedésľől

Áz el I e n őrzés i j e lentés e k j e l I emzés e
A bełső ellenőľök a helyszjni vizsgtůat befejezését követően - a jogszabályban foglaltaknak
megfelelően7 _ az ellenĹĺľzés ttrgyáń. megjelölve, megállapításokat, kövctkeztetóseket és
javaslatokat tar1alnazó ellenőľzési jelentés tęIaŕezetet készítettek. Á jelentés tervezeĺeket az
ellenőľzött'és az éľintctt ľészére a belső ęllenőľzési veuető egyeztetésre megküldte'

Bgy jelentés esetében történt ľészletes észľevétel ,az ęL|ęnőrzĺitt szeľv ľĺászéről, de az
iszrevételek éľdemben nem változtatták meg a nrcgállapításokat, néhany ęsetbęn polrtosítast
tetttink az egyéftelmťrség éľdekében.

ĺ\ belső ellenirĺjk a jelentések stľuktuľáját a kotelező tartaLmi elemeken kívĺil az adott
témához és ellenőrzési pĺograrnhoz igaz,odva alakítjak ki' A jelentések kĺjlön taľtalmaznak
<ĺsszefbglaló és javaslat fejęzetęt is. A Jegyző ľé.széľe vezetői összefoglali készĹilt, melynek
męlléklete a lezárt jelentés.

II.l.3. A tanácsaďó tevékenység bemutatása

A belso ellenĺ5ľzćs 20ĺ3' évbelr tanácsadás keľetében számos szóbeli és ĺľásbęli kéľésnek,
igénynek tett eleget, me|y a tartalók időkeľet terhéľe, azt jelentősen meghaladva tĺiľtént'
A tanácsađii felaĺlatclk a következő témaköroket éľĺntették:

- szabályzatok vóIenrényezése (Hivatal-+-intézmények), javaslat szabćúyzłt taĺtalmára és
szeľkezętóľe vonatkozóan (szervezeti és nrikoĺlési szabźúyzat, monitoľing stľatégia,
ętikai szabá}.yzat,beszámoló kćszítésę. állami tárnclgatások, ellenőľzési nyomvonalak)

- részvétel két intézményvezetői átadás-átvćtelen a Po}gánnesteri Hivatal ľészóľől
- nenrzetiségi clnlĺĺlrmányzatok egyiittműkocĺési megállapodásainak véleményezése
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- egyéb napi szintíi. a s?,eTvez,et\ egységek opęratív m-ulrkáiához adott tanácsadás.

II.2' Á belső kontľollľendszeľ nríĺködésének éľtékelése ellenorzési tapasztalatok
alapján (I]kľ. a8.!i.b) pont)

lII,f,L. A belső kontľollľenĺlszer szabályszeľíĺségének, gazdaságosságának,
hatókonyságának és cľedmónyességének niivelóse, javítása éľdekében tett fontosabb
javaslatok

az ĺllt.69. s (1) bekezdése szeľinĹ a belső kĺlntrol|rendszeľ a kackázatĺ:k kezelése és
táľgyilagos bizonyosság megszerz.ésę éľdekében kíalakított folyamatľendszeľ, anrely azt a célrt

szolgálja, hogy a következő célok nregvalósuljanak:
ĺ a mriködés és gazdálkodás során a tevékenységek szabályszeľuek, gazdaságosak,

lratékonyak, eľedményesek legyenek.
. az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, ós
. ĺ:legvódj ék az eľőfaľľásokat a veszteségektől' károktól és nelrr ľendeltetésszeľŕĺ

hasz.nálattól.
A funtiekben meg'ľogalmazott célok konkľetizálódnak az adott ellenőľzés tťlrgyźthoz
kapcsolćlđóan, A. megźtllapított hianyosságok, pontatlanságok és szabálytalanságok javításáľa,

elkeľüĺésére és a feladatok hatókonyabb, eľedményesebb ęllátása éľĺiekében az ellenőľz-ési
j el entésekben j avas latok keľüln ek megfo galm azást a.

Af0L3. évi jelentésekkiemelkeđo ÍbntosságúmegállapításokľatettjavaslataitazalŕłI>biakban
foglalorn rissze:

. a vizsgált témakörökhoz kapcsolódó szabáIyzatok, ügyrendek, munkaköri lcĺľások
fbli.ilvizsgálata és azok mód'osítása (Normatíva szabźł|yzat, az éves beszámoló
készÍtésévęl kapcsolatos szabéůyzat' számviteli szabćt|yzatok, kötelezettségvállalás és
rÍalr'ányozásľa vonatko zó szabtůyozäs)

o a gazdćtlkodást érintö folyamatok ellenőľzési nyomvonalainak felülvizsgálata vagy a
liiányzók megalkotása

. a szeľVezeÍi és műkĺjdési szabäIyzataŁ ügyľendek, a munkakoľi leírások, egyéb belső
szabályozások és a gyakoľlat közötti összhang rnegteľemtése

o egyes fęladat.cllátási ťolyanratok átgonđoltsága, a kontľolltevókenységek, aZ
infoľmácio- áľamlás és a nyonron kcivętés megfelelő és teljes kcjni kialakítása

o gazdasźĺgi táľsaságok alapíĺó okiratainak, a közszolgáltatasi és tánrogatási szeľződések
feliilvizsgál ata és móđosítása

. a pénzügyi integľált ľendszeľ által nyújtott lehetoségek kihasználtsága a hatékonyság,
nyol1ron kČĺvethetőség teľón

ll.f.f. A bĺ:lső kontľo|lľendszer iĺt elcménck értćkelésc

A I'Iivatal ós a lrelyi onkoľnrányzat belső kontľollrcndszcľélrek éltekelésę a belső ellenőľzés
tapaszta|atai al apj án :

Á kontrol|kłiľnyezetrc vonatkozóan jelentős váItozáĺs, hogy kiadásľa keľtiltek:
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é az Onkoľrrrányzat" tý SzÍxĄSz-e, a Ilivatal új SzMSZ, a szerYęZeti egységek Ĺigyľerldjei
és ez,r,ęI ősszeÍiiggésben a munkakĺ5ľi leíľások, melyek ŕbntos elemei a feladat-,
felel őssógi koľök rii gzĺtése

. azEtikai SzabáLyzat

" aktualízálásĺa kęľültek a belso szabtl|yzatok

Megemlíteĺldő, hogy a nrunkalirlyamatok meghatźrozása és dokumentálása teľén továbbí
pontosítások, 'bjlesztések szükségesek, különöSen af ellenőľzésĺ nyomvonalak kiteľiesztését
illetőcn, minden folyamatra vonatkozóan.

A lIivatal gyakoľlatában szisztematikusan, valamennyi tevékenységľe, Íblyamatla
vonatkozóan készített egységes szemléletű kontľolldokumentáció ní.ncs, de adott témában
kiadoti nonnák utalnak a konúrolltevókenységckľe. Általánosságban elmondható, hogy a
noľmákban kialakított kontľollokat a gyakoilatban a munkatarsak folyamatosan végzik. A
belső ellenőrzés egy-egy téma vizsgálata alkalmával éĺékęli a kontľollok lratékonyságát.

A belső ellenőrzési vizsgáltok és más kontľolltevékenységek soľán beazonosított kockázatok
kezeléséľe intózkedések töľténęk, minÍ például a közszolgáItatási, támogatási szerződések
taľtal nri el emeinek a felü lv i z s gál a1a, j cl gsz ab (lLy ťĺ gy eLés követése.

Az infiormĺĺció-rĺľamlással, kommunikáciĺĺval kapcsolatos hianyosságok előfoľdulnak, a
Hivatal által mtĺködtetętt Tudásbázis adott könyvtaľábąľr' kulcsszavakkal töľténő - keľesésľe
alkalmas foľmátumban a dokumentumok nem minden eseÍben keľültek Í'eltöltésľe.
[Jgyanakkoľ:
- a tudasbazis könyvtáľai tovább bővĺiltek a hivatali munkavégzéslrez szĺĺkséges

dokumentumokkal, például a pro.iektek, a jogszabályligyelés, a táľsas és cgyéni
vállalkozók Jlzsefvárclsba, i'ires telkek ellenóľzése.

- a belső e}lenőľzés betekintési jogosultságot kapott a Hivatal által haszrráĺt pénzĹigyi
integrálĺ ľendszeľbe, a számviteli adatok eléľésélrez a vizsgált témákhoz kapcsolódóarr.

- bevezetésre keľiilt kéthetęnkériti kÍbővített vęzętói éltekezlet a hivatal ügyosztályvezetőivel
és iľodavezetŕiivel, a jobb információ áramlás éľdekóben.

Intézkedósek töľt'érrtęk aZ' ĺinkormáĺyzat ós a hivatal monitoľing tevókenységére
vonatkozóan, például az ĺĺnkormányzat által alapított kčĺxulajđonban levő gazdasági
táľsaságainak tekinÍetóben.

Osszessógóben elmondhati, hogy nregtöľtónt a Potgłfu.mesteľi l{ivatal bęlsó
kontrollľendszeľének a |étrehozasa, múködtetése és Íbjĺesztése, amely azonban ľ<lvábbi
áIlandi fejlesztést igényel' Ennek eszkčlz.-e a szabályozások aktualizálása. összehangolása és
egymásľa építése, a korrtľclllter'ekenységek pontosabb szabályozása és azok gyakorlati
alkalmazása, a feĺtált hibak alapján iĺrÍézkedések rnegfogalma,z{sa és a:z'ok megr'alósulásának
ä nyomon követĺśsę,

Äz intézmények esetében a vizsgált folyamtokľa vonatkozÓan éľtékeltük a belső
konfu.ollľendszert, így a rroľmatívák elszárĺ'olásának, a?0Í2. évi beszarnolĺi és pénzmaľadvány
ęllenőrzése soľán' Kiernelten a kontľollkiiľnyezetet, a korrtľolltevékenységeket és a nyomon
követést éľtékeltĹik és a további f.bjlesztésľe jarĺaslatokat lbgalmaztunk tneg'
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II'3. Az intézkedési teľvek megvalósítása

Äz ellenĹlrzési jęIęilésęinkbelr megÍbgaln-razott .iar,aslaĺok atapján ilrtézkedési terveket,

vez.,etiii irrĺézkedéseket készítettek az intézmények vezetok, az ęLlenótzott szśryezeti egységek,
nrelyeket a belső ellenőrzési yęzętojavaslata alapján a Iegyzó hagyottjóvá.
A belső el|en(iľzési vezető az intézkedések és azok r,égrehaitásáról készÍilt beszámoiók
nyilv ántaltását Excel tábl ázatban bi zto sítj a.

Azintézkedésekrol késziiĺt ľészletes nyilvántar1ásta 3. száłnú metlékleĺ ĺąrĺaĺmazza.
A ľészletes nyilvántartás ałapján azintézk,edési teľvek és az arról szóló beszámolók szeľint az

ellenőľzot|. szen'ezeti egységek, ellenőľzĆĺtt intézmónyek az alábbi csopońokba osiłĹhatók:

. hatáľidörę készítenek intézkedési teľvęt

. nem hatáľidőre készítenek intézkedési tervet

. nem számoltak be az intézkedósek r,égľehajtásáľól
o beszámoltak hatáľi dorc az intézkedćsek végľeliajtásáról:

o hiányosan számolnak be
o nenr hatáľidőre teljesítették a negielölt feladatot és határiđő módosítást sem

kértek
A belső ęllenoľzósi jelentósekjavaslatai alapján minden esetben késztilnck intézkcdési tervek.

Äz tilĺi|źnos tapasztalat, hogy az intézkedési ten'ekbęn íľt feladatok végrehajtása és azok

vógľehajtasáľól való beszárnoló ę|]készitése nem a megielölt lrataľidĺíĺe töľténik, lranem jóval

később. Előfoĺdutt olyan eset, hogy nem abban a tbľmában teljesiilt a Íěladat vagy

visszavonásru keľült a változĺi körĺilmény miatt.

A fentięket ĺigyelembe véve nagyobb hangsúlyt kell foľdítani az ellelrőľzött szeľvek

vezetclinek aziĺtézkeđések végľehajtásáľa és azokľólkész-iilt beszámoló valódiságáľa, meľt a

BkÍ. 45.$ (1) bekezdés szeľint ezért ők viselik a felelősséget. Másľészt a belső

kontrollręndszeĺ fejlesztése, a megfogalmazott szęrvez-ďi célok elérése és a jogszabályi

előírásĺlknak való megÍblelés e nélki,ilnem valósulhat rneg.

A belső ellelłőľzési tevékenység lrasz,nĺlsulása csak akkoľ iľtelmezhető, ha neĺrr csak Í.ella{a

az esetleges híányosságokat és szabálytalanságokat. lranenr a javaslatai alapjaĺ késztilt

intézkędések hatáľiđőľe végľehajtásra keľtilnek.

Kiemelendő, lrogy a Magyaľ ÁIlanrkincsÍtLr' akal a normatívák igényléséről és elszánrolásárÓl

végzett lielyszíni ellenőrzés során nem talált eltérést abban a témakor.ben' amit előzoleg a

belső ellenőrzés is vizsgált, telrát hasznosult a belső ellenőľzés.

A fent említett hiányosságok csökkerrtéséľe, kiküszöbölóséľe a belső ellęnóľzés a kĺjvetkezo

Í.ejezetben a mage számáľa is ĺ:ejlesztési javaslatĺlkat Ítlgalmaz, meg.

nL A belső ellenőľzési tevékenység fejtesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenclľzési tevékeliység állandó fejlesztést igényel' anrelyet a jogszabályi kdľnyezet

változásai, az il|Iamhźiztaľĺási standaľđok, útlĺutatók határĺlznak rrreg.

A Bkľ. 30'$ (2) bekezclés alapián a fa13..2016. ér,ekľe r'onatkozó, jóváhagyott Belső
Ellenőrzési Stľatégiai 'I.eĺv Íblüľvizsgálta nregtČĺľtó'nt a belso elłenőľzésľe vonatkozó fcjlesztési

teľvek, a vizsgálható teľü|etek, télnaktjľök, az ellenft:zési pľioľitások és gyakoriságok

figyelenrber,ćtelével. A belső ellenoľzési vezető javaslatai a Stľatégiai teľv stľuktúráját, a
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msgfbgalĺaäZott alapvető cólkit,íizéseit ne|n vá|alzta1,j,!Lk lncgź inkább pontosításokat
tartalmaznak' E)zek ĺĹikľébęrr a Stĺatégiai ellenőrzési terv f013-20l6. időszaka nem mĺidosult'

A lrelso ellenőľzćs fejlesztćsí tewe kiegészitésre kcľült a k<ivętkezÓ célokkal: Á belső
ellenőrzés keľetében ĺoľĺén(í feliigyeľeti eIĺen(írzé,s módszereinek '|bilesztése, ui vizsgálaĺi
e Ij ćłľ ó.s o k, el I e nő r zć s i ĺ e c hni k'ó k me gis meľ és e é s ąl kĺłĺ maz đs a'

Az ilj Belsĺj Ellenćĺrzési Kézikönyv 2014. .ianuáľ l-jei hatállyal keľrilt kiadásľa, mely
iľatmintiíkat és k'onkľét módszeľeket Íarta\naz a belso ellenőľzési tevékenység ellátásálroz és
alkalmazásához.

További fejlesztést igényeł az irrtézkedési tervekben rögzített hatáľicĺők folyamatos
monitoľingjao a kaposolódĺi nyilvántaľtás napĺakész vezetése, a hatĺfu.idők lejáĺa előtt
figyelemfelhívó enrail küI désę.

Nagyobb igény meľtilt fel a vezetok ľészéről a tanácsadói munka iľant. Erľc vonatkozÓ
feladatellátás szabályoz.ása' a Relsćĺ E|lęnőľzési K.ézikönyvben kęrĹil meghatározásra.

Szakmai isnreretęink állandó továbbfejlesztést igényelnek, ezéĺt a kínált lehetóségekkel élve
keľessĹik a belső ellcnőľzéssel kapcsolatos képzéseket, szakmai kiadványokat és kihasználjuk
a BĐMAFOR konzultációs eseményeit'

Iv. osszefogla|ő az ĺľányított kö|tsćgvetési szeľvek belső ellenőľzési
tevékenységének éves jelentései alapján

Jelen összefoglalo évesjelentés II.1. pontiában a bęlső ellenőrzési tevékenység éľtékelésének
soľĺán ísmertetésľe keľiĺIt azon Képviselő.testiileti dontés, anrely szerint a JózsefVáľosi
onkormányzat źůtal alapított költségvetési szervek vezetői - az Áht. 70.$(l) szeľint -
megkezđhettók a belső ellenőrzés kialakítását és miiködtetését az alábbiak szeľint:

Kłi|tségvetési szerv neve
I}első ellenőľzés lrelyben töľténő

biztosítrłsának
módia kezdete

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (JESZ)
polgáľi jogi szerződés

kęľętében
Íbgĺalkoztatott

20l0.július l'
il Kt' 202ł20l 0.(vI.02)

számú hatátozata szcrinl

Józsefváľosi Közteľiilct.feliigyelet és
Váľosĺizemeltetési Szołgálat (j ogelőclj e a
Jĺizsefváľosi VáľosiizenreItetési Szolgá|at)

polgári jclgi szeľzőc|és
keľetében

foglalkoztatoľt
20l3. máľcius 1

JÓzseťvárosi Parkolás-ilzęmeltetési Szolgálaĺ
(Jogelődjének a Józsęfláľosi KözterÜlet-
Fęlij']yelet )

polgáľi jogi szerzĺidés
kęľetébeĺ

foslalkoztatott
20l3. május 3 t

Józsefváľosí Intézménynrĺiködtető Közpclnt
(JIK)

i.oglaIkoĺatásr.a
iľányuIl j ogviszonyban

alkalmazott
20l3. október 2l

Józsefuáľosi Csa|áĺĺsegĺĺő és Gyeľnekvédelmi
Kĺizpont
(JCsGvK)

polgári jogi szerztidés
keľetében

foelalkoztatott
2013. november 1.

.Ą. költségvetĺĺsi szeľvek belsĺí ellęnőrzésének a különbözo idopontoktóI való kia}akítása nriatt
a Bkr.-ben a belső cllenőľzós teľvezóséľe, végľehaitásáľa elĺĺíľt hatáľidők a JESZ kivétęlével
nenr teljesĹiltek' Az ér,es jelentést viszont a Bkľ. 49'$ szeľint a költségvetósi szeľvek belsó
ellęnoľei nráľ elkészítették, melyeĺ a költségr,etési szerv vezetojének jóváhagyásál,al a Belsĺĺ
Ellenĺ1lzési Iroclán keľeszttiI megktildték a JegyzÍĺnek és Polgáľmestefnek'



Az éves ellenőrzési jelenĺésekben a belső ęllenÓľzési ter,ékenységek cjnćľtékeléseiĺrek fiĺ
iisszcfoglĺrló j eltemzői kĺiltségvetési szeľvenként az alábbiak;

r JĺĎzscfváľosi'Egészségi'tgyi Szolgálat
,Áz eĺlenőł.zött teriłleteken ą núkĺjdés, tlz ala1ltevékenysěg ellĺjĺúsa, a 'szabályozotĺsćłg, a

Jbrľdsok tlpĺiĺntiĺis elosztťłsa, a pénzeszkozók' és források szab(łIyszeriI, gazdaságos, hatékony
é s er e dm é n3ł e s'f b ĺ }ru s z nćłI ds u ke r ij I ĺ e k a v iz s gál a ĺ o k k:ĺ) z é pp o n,lj á b a.

Á rendeĺkezésre áIIó kapacitćłssal a 20] 3. évben 4 teľv szerinĺi vizsgáĺcllot ľealizćłIl. Á viz,sgúĺt

szeľ.vezeti egységek az ellenőrzési jelentésben nlegfogąInĺazott javaslatoktłt elfogadĺťlk,
vég"ehajĺĺźsukľa intézkedé,si tervet készíteĺtek, melyek végrehujĺása ] ()}oÁ-ban valósulĺ meg'
A tárgs;évi intézkedések 4I,6,Á-anak végrehajtćłsi hatćłridejĺźt a vizsgćłlt szeľvezeti eg1l,ĺégek

20I4. évľe vtíłlaĺták. Az tiĺhúzódó intézkedések ttibb.r,ćge az infoľnrutikai vizsgálaĺhoz
kapc,ľolódik.,,

r Józscfváľosĺ KiizteľiiIet-fe|iigyelet és Váľosiizcmeltetési SzolgáIat
ZLl]J. évre vonatkozoan uz éves e[lenőľzésĺ tervel ĺeIjesítették, 4 elĺenőľzěsi feladat keľüIĺ
végrehaiĺťĺsľa' Á belső ellenőrzés jelent(js mértékben tąnácsadói ĺevćkenységet végzett, ąmiľ
az áĺIamhĺiztaľtá,gi szánl,itel ?ij ren.dszeľe índukált ós osszefü4gĺ)tt ąZ informatikai
t ťłmo ga t a ĺ ĺS ĺi g feĺ. ĺ ét e I e ine k me gĺ e r e m ĺ é,y év e l.

r Józsefváľosi Paľlĺolás*üzcnrĺlltetési Szolgálat
,, A beĺső ellenőr áIĺal végzett ellenőrzé,sek 20]3. évben a szeťvezet működłlsének
megismeľéséľe, szabdlyozoĺtságänak viz,sgálatáľa irĺźnyult, A le/blytatott ellenőľzések'őt
készített ielentésekben sze repĺő nĺegóĺlapítá'sok alĺlpján az Inlézmény ýezeĺője ĺiltal intézkedési
tervben megftlgalłnazott intĺjzkedések dóntő hánya&łkban megvalósultak, de az ťitszervezés (úi

SZMS7) miątĺ a kontrollkornyezeĺ .feĺtilvizsgáĺ.ata ćs úircłszabáIyozľisa ,ľziłkséges'',
. Józsefvárosĺ Intézménymíĺktidtetłĺ Kłizpont

,,Á szaháIyszerťĺségi ellenőrzé.łek elsősorbąn a' ý(Jgyonnal, humánerőfoľľassal, ilĺetve a
ktitelezettségvďllĺllcissal volľak kĺlpcsoĺa'tosak, Á ľendszerellenőľzés uz inĺĺlznzényi belső
konĺľollrendszer niikodésének ellenĺirzéséľe ĺ.erjedĺ ki, Az eĺlenőľzési Íerv feladatui
ĺeliesültek.,,

r Józsefvĺ{ľosi Családsegíŕő és Gyeľmekvédelmi Kiĺzpont
Áz inĺćzménynéĺ 2013. év novembeľ ]-tőI biztosílott a beĺső ellenőľzł!'yi levékenysé4, mely
id,őszakhan elkészlłlt a belső elĺenőrzési kézikoĺĺyv, a 20] 4. ićvi ellen(ĺrz,śsi ĺerv, Vizsgálclt nem

ĺörĺént.

Budapest, |arc. ápľilis 17.
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