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Budapest Józsefvárosi onkorm ányzat
Képvis elő-testiĺlete számá.ľ a

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺírmester
. sz. napirend

Tá'rgy: Javaslat a 2014. évi költségvetésről szőlő 3l20|4.(II.13.) ĺĺnkoľmanyzatiľendelet
módosításara
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és Pénziigyi BÍzotÚság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi
Hatźlr ozati i avaslat a bizottsás, számźra:

Tisztelt Képviselő.testület!

Az

áIlamháztartasról szőIő 2011. évi CXCV. törvény 34. $-a a|apján a képviselő-testí'ilet
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésénekhaĹíridejéig,december 3l-ei hatá||yal módosítja köttségvetési
ľendeletét.
20|4. évi ktĺltségvetésérőlsző|ó 312014. (II.13.) ĺinkormrínyzati rendeletet ąz a|źhbi
képviselő-testületi döntések, źúnlhazotthatĺáskörben hozott módosítások, gazdasźryi
események, tĺĺmogatiĺsokmiatt indokolt módosítani.

A

I.

Képviselő-testÍiletĺ diintések költségvetési ľendeleten való átvezetése, melyet
részletesen a mellék|et tarta|maz.

2OI4. május 14. napjától 2014. június 25. napjáig meghozott képviselő-testiileti
d<intéseket , azok źfiĺęzetését
tarta|mazza

az önkormźnyzati rendelet módosítasa'
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Polgármesteľi és intézményvezetői átraházott hatáskörben végrehajtott előirányzat
mródosítások a f0I4. évi kiiltségvetésről sző|ő 3ĺ2014.(II.13.) iinkoľmányzati rendelet
22. $.a felhatalmazása a|apján, mely egyben az átruhźlzott batásköľben hozott
dtintésekľől tiirténő beszámolási kötelezettség teljesítésétis jelenti.

L.ĺ Az EP váIasńásra 8.972,4 e Ft kĺizponti tĺĺmogatást kapott a Hivata|, ezőrt a Jegyző
źńnlhźnotthataskĺjrbeĺaz a|ábbiak szerint módosította a Hivatal költségvetését.

Polgármesteri Hivatal I220I-03 cím bevételi _ kĺjtelező feladat - mfüodési célú
támogatĺĺsokźi|amhántaľtiĺsonbeliilľőleloirtnyzatát8.97Z,4eFt-talmegemeli.
A PolgrĺľmesteriHivataI I220I-03 cím kiadási _ kötelező feladat - e|őirźnyzatát az alábbi

A

előir źny zatoko n me geme

a)
b)

c)

d)
e)

Đ
g)
h)

li :

Személyi juttatások _ céljuttatás
1 .720,0 eFt
Személyi juttatások _ ktilső személyi juttatások
3.720,0 eFt
Személyi juttatások _reprezentáciő
1.000,0 e Ft
Munkaadót terhelő jrárulékok és szociális hozzźĄźlru|ási adó 1.468,8 e I.-t
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjźtru|ási adő
_ éIeLmezésEHo
408,1 e Ft
járulékok
Munkaadót teľhelő
és szociális hozzćtjáruIźtsi adó
_ é|e|mezésSZJA
24|,8 ęFt
Dologi kiadások _ szá|títás+Afa
I43,7 eFt
Dologi kiadások - élelmezésÁfa
270,0 eFt

2.ĺ A

Polgiĺrmestet źúruhźzotthatáskĺĺrben Sántha Péteméalpolgiĺrmesteri saját keret
céltartalék e|őirźnyzatáľól 300,0 e Ft átcsopoľtosítást hagyott jővá hatáĺon tuli gyermekek
részéreszervezett balatoni nyaĺi tíbor megrendezésének támogatása címén.

Az onkoľmźnyzatkiadás

11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon beltil Santha
Péternéalpolgármesteri sajźúkeľet mfüödési céltaľtalékönként vállalt feladat
e|őirányzatáľól 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím mfüödési célútámogatás
áL|aÍnháZt.aÍtáson kívĹilre - cinként vállalt feladat _ e|őirźnyzatfua.

3.ĺ A

Polgáľmest er źúruházott hatiískĺirbenSantha Péternéalpolgármesteri saját keret
céltaľtalékeIőfuźnyzatźlrő| 254,0 e Ft átcsoportosítiást hagyott jővá az AGB Média Kft.
szerv ezésében a C saj feszt 20 | 4. e|nev ezésll pro gľam tlĺmo gatasa címén.

Az tnkormźnyzat kiadás

11107.01 cím mfüĺidésicél és általanos taľtalékon belül Santha
Péteľnéalpolgáľmesteľi saját keľet mfüÓdési céltaľtalékönként váI|a|t feladat
előlĺźnyzatźEől'254,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím működési célútlámogatas
a|IaÍnháZtaÍtason kíviilre - cĺnkéntvĺíllaltfeladat _ eloirźnyzatáĺa.

4.l A Polgiĺrmester źft:vházott hatĺásktirben Egry Attila alpolgánnesteri saját keľet céltaľüalék
e(otrőnyzattáľól 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosíüísthagyott jővá a Civilek a Palota-negyedért
Egyesület bonyolítasában kiilönböző progľamok, kiadviĺnyok, marketingtevékenység,
kovácsoltvas keľítésjavítascímén.

Az onkorměnyzatkiadás

11107-01 cím műktidési cél és általános taľtalékon belĺil Egry Attila
alpolgĺĺrmesteľi saját keret míĺködési céltaľtalék_ önként vállalt feladat - előlĺányzatárő|
300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadĺás 11105 cím működési célúüĺmogatás á|Ianhánatáson
kíviilĺe- cinként vál|a|t feladat _ e|őltźnvzatáĺa.

5./

A

Polgáľmester áltruhźzott hatáskĺjrben dr. Sara Botond alpolgármester saját keret
céltartalékelókányzatźr,ól 1.881,5 e Ft átcsoportosít-ĺísthagyott jővá a JóHíR Józsefuarosi
Nonprofit Kft. nyari és őszí progľamjainak támogatása címén.

Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdésicél és általanos tartďékon beltil dľ. Saľa
Botond alpolgármesteri saját keret mfüödési céltaľtalékönként vállalt feladat
előirányzatlíÍól 1.881,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 11804 cím mfüödési célútámogatás
al|amhazÍartason kíviilre - ĺĺnkéntvállalt feladat _ e|oirányzatára.

6.t A Polgármester áfrvhźľ:ott hatáskörben Egry Attila alpolgármester saját keret céltartalék
e|őirányzataról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít:íst hagyott jővá a Fazekas Mihály Gimnrízium
informatik ai eszkozfejles zté s tamo gatás a címén.
Az onkoľmźnyzatkiadás l l107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékonbeliil Egry Attila
alpolgármesteri saját keret mfüödési céltaľtalék_ onként vállalt feladat - e|őirtnyzatźnő|
800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1105 cím felhalmozási célútámogatás államháztartason
belülre - önként vállalt feladat _ e|óirźnyzatźtra.

7.t A Polgrĺrmester átruházoÍt hatáskörben Sántha Péteméalpolgármesteri saját keret
céltartalékelőirźnyzatáÍól 100,0 e Ft átcsoportosítást hagyott jővá a Rfüóczi Szövetség
,'beiratkozás ösztcĺndíj pľogram'' támo gatása címén.

Az

Önkormányzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartďékon belül Sríntha
Péternéalpolgáľmesteri saját keret miĺköđésicéltaľtaléktjnként vállalt feladat
előirányzatĺľól 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím működési célútĺímogatás
á|IaÍnháztaÍtáson kívtilre - önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatźĺta,

8.l A

Polgiĺrmesteľ źńnlházott hatáskörben aZ ĺinkormányzati feladatok jóvĺĺhagyott
eloirányzatain beltil átcsoportosítást hagyott jőváa Teleki téri piac gázbővitése érdekében.

1150f cím _ kötelező feladat _ dologi - telek áta|akitźľ', eljáľrísi
ilIetékek - kiadĺíse|őkźnyzatźlró| 436,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadlás 11605 cím - ĺjnként
véillalt feladat _benftźzási - Teleki téri piac gázbővítése _ előiĺányzatára.

Az tnkormźnyzat kiadás

9.ĺ A Polgiírmester saját hatlĺskörben saját mfüödési céltartďékĺĺnakterhére átcsopoľtosítást

hagyott jóvá tanácsadói szerződési díj címén.

Az

onkormőnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺidési cél és általános tarüalékon beltil a
polgáľmesteri saját keľet _ tinként vállalt feladat _ eLőlrźnyzatarőI372,9 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadĺás 11101 cm - önként vá||a|t feladat _ személyi juttatĺás előiľźtnyzatźtta300,0 e Ft-ot, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźtru|asi adó e!őirányzatźra7Ż,9 eFt-ot.
10./ A Polgármestet átnlhźnott hatáskĺiľben a Józsefuárosi onkormĺĺnyzata szociá|is nyĺíľi
gyermekétkeztetés céIjábőI a 6.468,0 e Ft összęgű központosított állami támogatźssd, az
Önkoľmanyzat kĺiltségvetésétmódosította. A nyári tźhoroztatás 20t4. június 16. napjátőt
20 I 4. augusztus 22. napig tart.
11301 cím - kĺjtelező feladat _ bevételi helyi önkormányzatok általános
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami tiĺmogatáson beltil a központosított
á|Lałni támogatás és ezzel egyidejűleg a kiadĺĺsdologi - vásaľolt élelmezés _ e|őtrányzatźú
6.468,0 e Ft-tal megemeli.

Az onkormányzat

L1./ A Polgármester saját hatáskĺirben Santha PéteméaIpolgármesteľi saját kerete terhéľe
átcsopoľtosítást hagyott jóvá a Magyar Napló Kft. részéľeKenéz Ferenc
fiile',Pukkancs
királysága'' című gyermekveľses-kötet kiađásźhoztiímogatas címén.

Az onkormtnyzat kiadás

11107-01 cím miĺködési cél és általános tartalékon belĹil a Sántha
Péternéalpolgármesteľi saját keľet _ ĺjnlĺéntváLla|t feladat _ e|őirźnyzatarő| 250,0 e Ft-ot
átcsoportosit a |<ladás 11105 cím - ĺjnkéntvállalt feladat _ műkĺ'désicéIútiímogatas
áI|amhaztartason kívülre előir źnyzatára.

12.ĺ A Polgármesteri Hivatal jóvahagyott elólĺźnyzatďn beliiI a Jegyző saját hatásktirben

átcsoportosítást hagyott jővá az EcoStat progľaÍnmal kapcsolatos oktatásra.

A

Polgĺáľmesteri Hivatal kiadás 12201-03 cím - kötelező fe|ađat- dologi előirányzatĺán beltil
a számviteli szabá|yzatok készítésee|óirtnyzatańl' bruttó I49,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a 1,f20I-

02 cím -

kötelező feladat - dologi e|őhźnyzatan beliil az informatikai szolgáltatások
e|őirányzattra.
- A Polgármesteri Hivatal bevételi I220I-03 cím - kötelező feladat _ miĺködési Íinanszírozási
bevételen belül az irányítószeľvi tiímogatásként folyósított támogatás fizetési szám|ántörténő
jőváirásae|ófuźnyzataról bruttó t49,9 e Ft-ot átcsoportosít a bevételi t220I-02 cím - kötelező
fęLađat- mfüödési ťlnanszítozási bevételen belül az iranyítószewi támogatásként folyósított
tźlmogatás Íizetésiszámlźn történő j óv étírása e|őirźtĺyzatáta,
13./ A Polgáľmester átrvházott hatáskĺirben a nemzetiségi önkoľmźnyzati pá|yźnati tlímogatás
|ezárásźtt kcĺvetően _ a Humĺánszo|gźl|tatźsi Bizottság I42l20|4, (VI.10.) szźlmis' hatźltozata

alapján - az önkormźnyzati költségvetés kiadási e|őĺrtnyzatain beliil átcsoportosítást hagyott
jővá.

Az

onkormányzat kíadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül
nemzetiségi <ĺnkormrányzatok pá|yazati támogatás mfüödési céltaľtalék_ önként vállalt
feladat _ e|őirányzatáĺőI 3.508,0 e Ft-ot átcsoportosít akiadas 11105 cím - önként vźilalrt
feladat

- mfüödési

célútĺímogatiísoká|Iarnház1aľtason kívĹilľee|őkźnyzatára.

14.ĺ APolgáľmest er átruházott hatráskörben a spoľtp źiyazati tźmogatźlslezarźsźtkövetően _
Humánszolgáltatasi Bizottság 142|2014.NI.I0.) és a Yźltosgazdálkodási és Péĺlnigyi
Bizottság 655120|4.(,II.10.) sz. hatźrozatai - az önkormanyzati költségvetés kiadĺĺsi
előfuőnyzatain belül átcsoportosítrást hagyott j óvá.

- Az

onkotm'źnyzat kiadĺís11107-01 cím működési cél és áttďanos taľtalékon belül a
spoľtszervezetek, spoľto|ők pá|yazati üĺmogatás mfütidési céltaľtalék_ önként vlíllalt feladat
_ előirányzatźrő| 950,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vĺíllaltfeladat mfü ödésicélútámogatásokáL|aĺĺilháztaÍtasonkíviilľee|őlľźnyzatźtra.
- Az Önkormźnyzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általános taľtalékon belül a
sportszeľvezetek, spoľtolók páIyźľ;atitámogatas mfüĺjdési céltartalék_ ĺinkéntvźil|a|t fęladat
_ eLőirźnyzatźtrő| 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 11105 cím - cinként vállalt feladat _
felhalmozási célútámogatlĺsok allaffiháztaľtiĺson kíviilre e|őirányz-attra.

|'5.ĺ APolgáľmester átnlbázotthatáskĺjľben a civil szewezetekpá|yźnatitiímogatás |ezfuasát
követően a Humínszolgźitatási Bizottság |42l20I4. (VI.10.) sz. hatfuozata - az
önkormányzati kciltségvetés kiadasi e|őirźnyzatain belül átcsoportosíüást hagyott jóvá.

-az

Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül a civil
szervezetek pźllyázati támogatás műkĺjdésicéltartalék <inként vállalt felađat
eloirtlnyzatáÍól 550,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat -

mfüöđési célútámogatĺĺsok á||ałnháńartáson kívĹilre előfuźnyzatźra530,5 e Ft-ot, munkaadót
terhelő jĺíľulékokés szociális hozzájáruIźlsi adó eloirźnyzatźtraI9,5 e Ft-ot.

16.ĺ A Polgáľmestęr áúruhźv,ott hatáskĺĺľbena spoľtptilyazati t,iímogatás |ezźłrćsćłtkĺĺvętőęn_
HumánszolgáltaĹási Bizottság |4fl20|4.(wJ0.) és a Varosgazdálkodasi és Pénnigyi
Bizottság 655ĺ20t4.(il.10.) sz. hatźlrozatu - az cinkormányzati költségvetés kiadási
e|oirźnyzatain beltil átcsopoľtosítĺĺsthagyott jóvá.

- Az

onkoľmanyzat kiadĺás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon belĺil
egyházak, egyhźni közösségek pá|yázati tĺímogatásműködési céltartalék_ tjnként vállďt
feladat _ e|őirányzatźrőI5.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt
feladat _ múködési célútamogatások źllaffiháztartĺísonkívĹilre eloirtnyzatźra |.606,6 e Ft,
felhalmozási célútámogatások államháztartiíson kívĹilre előirźnyzatára3.893,4 eFt.
- Az onkormanyzat kiaďás 11107-0l cím működési cél és általanos tartalékon beliil
egyhźnak, egyházi közösségek páIyázati támogatás mfüĺĺdésicéltaľtalék_ önként vállalt
feladat _ előirtnyzatźrő| 2.100,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas 11105 cím - önként vállalt
fęIađat_ mfücidési célútámogatásoká||anhaztaľtáson kíviilľee|őirányzatára.
17.ĺ A Polgĺírmester átĺuházott hatáskörben az tinkormźnyzat I|604 cím Magdolna Negyed
III. projekt felújíĹĺsie|őirźnyzaÍain bęlüli átcsopoľtosítlíst hagyott jóvá. Az átcsoportosítast
indokolja, hogy a ,,Yá|IaLkozési szerződés keretébęn Rudapest, Józsefuaros Magdolna negyed
program III. ĺĺnkoľmányzatibérhénfelújítĺás
kivitelezése 4. rész,, kozbeszerzési eljaľás
eredményének megállapításálloz a címenként jóvlĺhagyott elókányzat összege nem fedezné a
kivitelezési kĺĺltségeket.

Felújítási cím megnev ezése
Magdolna u. 20.
Szígetvźlri 4.

Nagyfuvaros u. 26.

Az átcsoportosítoft iisszeg

e

F't.ban

+14.392,7
+3.995,3

-Í8.278,0

18./ A Polgármester źúnlJlźľoÍt
hatáskörben saját műkĺĺdésicé|tnta|ék e|(5iráĺyzatárő|
józsefuĺírosi lakosokat érintő kapcsolattaľtiásra és a polgármesteľ munkavégzesétsegítő egyéb
feladatok el|źtasźramegbírÁsiszerződéskötés érdekében átcsopoľtosítĺísthagyott jővá.

Az onkoľmźnyzatkiadĺás 11107.0l cím mfüödési céI és általános taľtalékon belĺil a
polgáľmesteľi saját keret céltartalék- ĺjnkéntvállalt feladat _ e|őirźnyzatfuő| 745,8 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadas 11101 cím - önként vállalt feladat _ személyi juttatĺs e|őirányzatźtta
600,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jĺĺrulékokés szociális hozzźtjarulási adó etőitźnyzatźra
145,8 e Ft-ot.

A

19.ĺ Polgánĺrester átnlhazott hatáskörben SĺínthaPéteľnéalpolgĺĺrmesteľsaját keret
mfü<jdési céltartalék e|ĺĺlĺányzatźrő|45,0 e Ft átcsoportosítast hagyott jővá a Nagykanizsan

megľendezendő oľszágos Szenioľ Egyéni Rapid Sakkbajnokságon
benevezési díj üámogatása címén.

3 tr

Ésmételére

Az onkormtnyzat kiadás |II07-I cím műkĺjdésicél és általános

taľtalékon belul Santha
Péternéalpolgármesteri sajźt keret miĺkodési céltartalék- önként vállalt feladat
eloirźnyzatfuőI 45,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - ĺjnkéntvállalt feladat _ dologi
előírźnyzatttra.

20.l A Polgáľmester túnlházott hatáskörben óvodĺák nyĺírikarbantartiísi, felújítási, beruhazási
munkálataiľa átcsopoľtosítást hagyott j óvá.

ovodfü karbantartásiíra _ felrijításĺíľa- beruházĺĺsára költségvetési fedezet
mely osszesen bruttó 7.429,5 eFt.

átcsopoľtosítás,

Il Az onkormanyzatkladás

11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon belul a
vĺírosmarketing mrĺködési céltartalék- önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatfuő| 3.302,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11601 cím felújítási _ köte|ező fe|adat - eLőírányzatára a Katica
Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda étellift ľészleges felújításacímén.
f.l Az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általanos tartalékon belül a
városmarketing műkĺidésicéltaľtalék- ĺinkéntvállalt feladat _ elóirányzattnőI57l,5 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11601 cím dologi karbantaľtas _ kĺitelező feladat - e|őfuányzatáĺa a
Napsugrĺr Napkĺizi otthonos óvoda folyosó o|aj|ábazatcseľéje csempére címén.
3.l Az onkormanyzatkíadés11107-01 cím műkĺjdésicél és általrínos taľtalékonbeltil a
varosmarketing működési céltartďék _ ĺĺnkéntvállalt feladat _ e|őirźnyzatfuő| I.270,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11601 cím beruhazási - kötelezo fe|adat - e|őirtnyzatára a Kincskereső
Napk<izi otthonos óvoda konyhájába rozsdamentes polcľendszer kiďakítása címén.
4./ Az onkormĺínyzatkiadás 11107-01 cím működési cél és áltďanos taľtalékonbeliil a
városmaľketing műköđési céltartalék_ <inként vállalt feladat _ e|oirźnyzatańL2.286,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím beruhazasi - kötelezo fe|ađat- e|óitćnyzatáĺa a Napraforgó
Napközi otthonos ovoda pinceboltozat tömedékelése lij udvaľi homokozó kialakítása címén.

Kisfalu Kft. díjazasa á|tala meghatźlrozott díjösszeg
bonyolításara, bruttó összegben 2.228,9 ęFt.

az 1. pontban felsorolt

feladatok

Az

onkormányzat kiadrĺs 1l107-0t cím múködési cél és általanos taľtalékon belül a
vaľosmarketing mfüödési céltaľüalék_ ĺjnkéntvállalt feladat _ előirźnyzatarőI2.228,9 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadrás 1 1601 cím dologi _ ktitelező feladat _ e|őlĺźnyzatźna.
21,.ĺ AKépviselő-testiilęt a 399ĺ201,3.CxI.06.) szźľnilhatźrozatábana Corvin Sétany program
szęrződéses jogviszonyĺĺnak közĺis megegyezéssel töľténő megsziintetéséről és

elszímolĺísĺĺľól,
és ezze| egyídejtĺleg kozjegyzői nem peres eljaľásként igazság1lgyi szakért(l
kiľendelésérőldöntött. dr. Paľti Tamás kozjegyzőt a t0.383.520.- Ft összegű biza|mi őtzési
díjon felüli díj illeti meg az igazságýgyi szakéľtők đíjazásań|szőIő 3|1986.(II.21.) IM
rendelet 2-10. $-ai a|apjarĺ. A2014. évi k<iltségvetésben a kiilcĺnbözet fedezetének biztosításą
valamint a kifizetés érdekébena Polgáľmesteľ saját hatasktirben előlrányz-at átcsoportosítast
hagyottjóvá.

Az

otlkotmźnyzat kiadás ||706-02 cím dologi ezen belĹil peľes iigyek, ügyvédi költségek '
kötelező feladat _ e|őlĺźnyzatźrő|4.447,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadĺĺs11706-02 cím dologi önként vállalt feladat _ előlĺányzatźra.

2f.ĺ A Jegyző

saját hatáskĺĺrben módosította a PolgĺĺrmesteriHivatal jóvlĺhagyotĺe|őirźnyzatát

a Városfejlesztési lroda jegyzői dicséret kittintetés miatt.

Polgármesteľi Hivatal kiadás If202 cím _ kötelező feladat _ szemé|yi juttatás
eloirányzatLín beliil a céljuttatás e|őfuźnyzatźLÍő|200,0e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12202 cim
- önként vállalt feladat - személyi juttatrás reprezentáció előiľanyzatźra I57 ,5 e Ft-ot, a dologi

-A

áfa előir ányzatéra 42,5 e F t-ot.

-A

Polgármesteri Hivatal a 1220f cím műkĺjdésiťlnanszítozási bevételen beliil az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatas fizetési szźmlJlźntöľténő jővźtfuása _
kotelező feladat _ előiĺanyzatźtrőI 200,0 ę Ft-ot átcsopoľtosít a mfüĺidésifinanszítozási
bevételen belĹil az irányítószervi trímogatlásként folyósított tlímogatás fizętési szárrúźntöľténő
jőváírasa_ <jnként vállalt feladat _ elolĺányzatźtra.
- Az onkorrĺlźnyzat11108-02 cím kiadás a mfüöđésifinanszírozási kladáson belül az
írźnyítőszervitámogatásként folyósított támogatás ťlzetésíszám|źtra töľténő kiutalasa _
kotelező feladat - előiľĺĺnyzatárőI 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a miĺködési finanszítozási
kiadáson belül az iriĺnyítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źlratörténő
kiutalása _ onként vállalt feladat _ e|oirźnyzatźlra.

f3.ĺ A

Polgármester átĺv|lézotthatáskörben Sántha Péteľnéalpolgĺíľmesterműködési
cé|tartaléksaját keret e|őirźnyzatáról átcsoportosítást hagyott jővá a KIIK részéręa Vajda
PéteľEnek-Zenei Altalános Iskola leány floorball csapatának Prágában megľendezendő
bajnokságon való részvételcímén.

Az onkormányzatkiadás 1l107-0l

cím műkodési cél és általrínos taľtalékon belül Sántha

Péteméalpolgármester saját keret múkĺjdésicéltaľtalékĺĺnkéntvállalt feladat
előirźnyzata.ról 100'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadĺís11105 cím - önként vállalt feladat _

műkĺ jdésicélútámogatásźilanlhźztaľtásonbeliilietőirányzatára.

24.t A Polgármesteľ saját hatasktiľben az tinkormĺĺnyzati feLadaton beltil péĺlzligyítanácsadói
szerződés célj ából e|őhányzat átcsopoľtosítast hagyott j óvá.

Az

onkormanyzat kiadás 11706-0T cím - tinként vá|Ialt

feladat

dologi

kiadlások

e|óirźnyzatźlrőI I.I18,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadĺás 11706-02 cím - önként vállalt feladat _
személyi juttatĺĺsok, ezen beliil a külsős megbizźtsi díjak előirányzatára 900,0 e Ft-ot, a
munkaadót terhelő jĺĺľulékokés szociális hozzájar:úási adó e|őirźnyzatźna2l&,7 e Ft-ot.

25.ĺ A Polgármester saját hataskörben az onkoľményzat I|602 cím e|okźnyzati kĺizĺitt
átcsopoľtosítast hagyott jóvá a Magdolna u. |2., Magdolna u. 2a., Szerdahelyi u. 18., Lujza
u.22., Dankó u. 17. szám a|atti épületeken folyó felújítasmiatt átmęneti gźnszolgátlrtatás
szĹineteltetése miatt 200 db villany rezsó megvĺĺsailasacímén.

Az Önkormźnyzatkiadás |t602 cím -

kötelező feladat - dologi kiadĺáson beLlll azegyéb
tizemeltetési szolgáltatĺĺsok,kiadások előiľányzatźttő| bruttó I.599,f e Ft-ot átcsoportosít a
felhalmozasikiađásonbelülatargyięszkozbeszerzéselóirźnyzatźra.

26.t A Polgáľmesteľ saját hatásköľben az önkormányzat jóvíhagyott e|őlrźnyzatai kozott
előirźnyzat átcsopoľtosíüást hagyott jővá az új Teleki téri piacon a BKV oszlopok
haszná|atbavételiengedélydíjĺínakfedezetbiztosítasaérdekében.
Önkormźnyzat kiadĺĺs|1703 cím - kötelező feladat _ dologi kiadłísok,ezen be!u| az
eljárĺĺsi díjak e|őirányzatarőI286,0 e Ft-ot átcsoportosít a I|605 cím - ĺinkéntvállalt feladat _

Az

benlházásoke|őirálnvzatÁra.

IIII. Egyéb gazdasági események miatti,

és a ktiltségvetésiszervek vezetői által javasolt

e|őir ány zat m ó do sítás o k, vala mint előirányzat ko rľekció

E

k

avasolt költségvetési módosítások indokai :
- kdzponti költségveté sbó| származó bevételek,
- intézményeksaját mfüödési bevételi tĺjbblete,
- á||amhánaftáson beliilľől és kívülĺől átvett péĺueszkozok,
- jóváhagyott költségvetésen beltili átcsoportosítások.

fej ezetben j

1.l A 20|4. április _ május - június havi

bérkompenzíció <isszege I8.9I7,8
Intézményenkéntrész|eteme az előterjesztésILV.L. számtmelléklete tartalmazza,

e

Ft.

A Képviselő.testület
- az onkormźnyzat 11108-02 cím - kötelező feladat _ bevételi helyi tlnkormźnyzatok

általános miĺködéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások elóirtnyzatát
és a kiadás ťlnanszírozźsiműködési kiadások elóirźnyzatán beltil az iľányítószervi
támogatĺískéntfolyósított támogatás kiutalása - katelező feladat _ e|őirźnyzatát l8.451,8 e Fttal megemeli béĺkompenzáció kÓzponti állami támogatása címén.
- az onkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat _ bevételi helyi önkormtnyzatok
általános működéséhez és éryazati feladataihoz kapcsolódó állami tźtrnogatások előirĺínyzatát
és a kiadás finanszírozási műk<ldési kiadások e|őiľźlnyzatźnbelÍil az iľányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatźú,466,0e
Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatĺísa címén.
- a költségvetési szervek bevételi és kiadási e|oirźnyzatát -kóte|ező és ĺjnkéntvá||a|t feladat az előterjesztésIIUI. pontja mellékletbenrész|etezeľtek alapjrán megemeli a20I4. évi ápľilismájus _ június havi bérkomp erzáciőja címén'

2.ĺ A szociális, gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó
tĺĺmogatásról szóló 34l20I4. (II.18.) Korm' ľendelet éľtelmében,a szociális źąazatbaĺszakmai
és tecbnikai munkak<jrökben foglalkoztatottakat béľpótlékilleti meg. A Korm. rendelet szerint
az onkormźnyzatot negyedéves igénylésés elszámolas soľán a tényleges kifizetés alapjźn
illeti meg a kĺizponti állami tlímogatĺís.2014.II. negyedévben |2.059,6 e Ft kifizetés tĺĺľtént,
melynek a|apján a költségvetési ľendelet módosítísa szfüséges.
A Képviselő-testĹilet

- az

onkormźnyzat bevételei 11108-02 cím mĺĺködési célútámogatas á|Ianlháztartason
belülľől e|óirźnyzatlín bęlül a helyi önkormiĺnyzatok általĺínosműködéséhez és ágazati
fęladataihoz kapcsolódó állami támogatás _ központi állami tĺámogatás _ köte|ező feladat _
eLőirányzatát 12.059,6- e Ft-tal megemeli és a kiadás 11108-02 cím finanszíľozási mfüödési
kiadasi e(oirźnyzaton beltil az irźnyítőszervi tátmogatrísként folyósított támogatások kiutalása
_ katelező feladat - előirányzatát 11.520,| e Ft-tď, ťlnanszltozĺási mfüödési kiadasi
előfuźnyzaton belÍil azirźnyítőszervitźtmogatrískéntfolyósított támogatasok kiutalrísa _ onkćnt
vállak feladat _ e|őirtnyzatát 539,5 e Ft-tal megemeli.
- a költségvetési szervek bevételi ťlnanszírozźsimfüödési bevételen belül az lrźnyítőszervi
tamogatásként folyósított tiĺmogatas fizetésíszímlan t<irténő jővźlítźsa- ktitelező és ĺjnként
vźi|alt feladat - előinányzatźú |2.054,2 e Ft-tal, a kiadas személyi juttatás e|őitányzatáú
9.495'8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jrírulékok és szociális hoz-zátjźru|ási adó eIőirźnyzatőfi
2.563,8 e Ft-tal megemeli, inténnéĺyenkéntrészletenę az előterjesztés mellékletei alapjĺán.

3.ĺ A költségvetési rendelet mellékletében téves oszlopokba, sorokba írtak miatt az a|ábbi
konekciók szĹĺkségesek:

A Képviselő-testület

- az onkormźnyzat kiadás 11105 cím _ tjnként vállatt feladat _ felhalmozási cé|t támogatás
áIlanhánarúson kívülre e|őirźnyzatźltő| 135,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a működési célú

támogatásá|IanhánartasonkívĹilĺeeLőirźnyzatfu a.
- az onkormźnyzat kiadas t|703 cím _ onként vállďt feladat đologie|őirźnyzatLán belül a
térinformatika előiľanyzatźlró| 2.794,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a berĺlházÁsi eIőirźnyzatra
térinformatika címén.

4.ĺ A KLIK f014. június hónapban az iskoláknak f0I2.

évben az onkormányzat źita|
megelőlegezett8.5f7,0 e Ft-os pá|ytuatipéĺueszkozbóI7.845,| e Ft-ot lta\tazonkormányzat
számlttjźra. Javasolt a bevételt a mfüödési általános tarta|éWahelyezni.

A Képviselő-testtilet

- az onkormtnyzat bevétel 11l08-02 cím - önként vállalt feladat _ miĺkodésicélútrĺmogatas
áIlamhéztartLíson belülről előiľanyzatát és a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos
tartalékon belĹil az általĺínos tartďék _ kĺltelező feladat _ előirĺínvzatźlt7.845.1 e Ft-tal
megemeli.

5./ ovodáztatási

támogatás címénaz onkormźnyzat első félévben480,0
támogatást igényelt és kapott meg.

e Ft

állami

A Képviselő-testĹilet
az onkoľmányzat 71303 cím - kötelező fęladat _ bevételi helyi ĺinkotmányzatok
általános mfüödéséhez és źlgazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előfuányzatát
és ezzel egyidejűleg a kiadás ellátottak pénzbeli juttatasa e|őirźnyzatát 480,0 e Ft-tal
megemeli.

6./ Kiegészítő gyermekvédelmi üímogatás címénaz Önkoľmányzat 75,2 e Ft-os állami
támo gatásban ľészesült.

A Képviselő-testiilet
az onkoľmínyzat I|303 cím - kötelező feladat _ bevételi helyi önkotmőnyzatok
-

általanos műkĺjdéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatasok e|őirźnyzatat központi állami támogatĺás - és ezze| egyidejĺĺleg.a kiadĺás ellátottak pérube|i juttatása
előirźnyzatźLt 7 5,f e Ft-tal megemeli.

7./ Prémium évek pľogramban részvevők utan I. negyedévľę 1.316,0 e Ft köąpontosított
állami támogatás illette meg az onkoľmányzatot.

A Képviselő-testiilet

-

az onkoľmanyzat IIl08-02 cím - ktitelező feladat _ bevételi helyi önkormiányzatok

általános múködéséhez és źryazati feladatđhozkapcsolódó állami trímogatĺĺsokelőlráĺyzatátközpontosított állami tamogatas _ és a kiadas 11108-02 cím mfüödési finanszírozísikiađĺson
beliil az irźnyítőszeľvitámogatĺĺskéntfolyósított tamogatĺĺskiutalasa - kĺitelező feladat előirźnyzatát |.286,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat e|őlrányzatźi 30,0 e Ft-tal megemeli.
a Polgármesteri Hivatď 12202 cím - kötelező feladat _ mfüödési finanszírozrási
bevételen belül az iranyítószervi tlímogatlískéntfolyósított tĺ{mogatźsťlzetésiszám|án tĺĺľténő
jőváírása e|őirźnyzatźLt I.286,0 e Ft.tal, tjnként vállďt feladat e|őlrányzatźú 30,0 e Ft-tal, a
kiadás személyi juttatĺás e|oirźnyzatlínbeliil egyéb kĹilső személý juttatas _koteĺező feladat e|őirźnyzatźna1.013,0 e Ft-tal, személyi juttatás cafeteria - önként vállalt feladat -

előirźnyzatźra 2f,0 e Ft-tal, munkaadót teľhelő jáľulékok és szociális hozzźljźlruItlsi adó kötelező feladat - elóiráĺyzatfua}73,O e Ft-tal , onként vállalt feladat eIóittnyzatát 8,0 e Fĺtal
megemeli.

8.ĺ Az onkoľmanyzat az e-iúdíjbevezetésével kapcsolatos cinkormrínyzatokłná| keletkező
bevételi kiesés ellentételezéséértelőlegként 3.990,0 ę Ft-ot uta\t az onkoľmĺínyzatszźlm|ájáĺa.
A MÁK éľtesítéstküldött, hogy az előleg e|őfuányzatosítva |etl, ezért szeptember i5-ig
lemondassal é|het az onkormanyzat, amenrlyiben a bevételi kiesés alacsonyabb összegiĺ lesz.
Javasolt a bevételi többletet a felülvizsgáLatígműködési céltaľtalékÍa
helyezni.
A Képvíselő-testtilet
az onkormányzat ||108-01 cím - kĺjtelező feladat - bevételi helyi <inkormźnyzatok
általános műk<iđéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások _ központosított
állami támogatás _ eIolrźnyzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és
általános tartalékon beltil mfüĺidésicéltatalék- e-útdíjmiatt bevételi kiesés elnevezéssel kötelező feladat - e|őirźnyzatát 3.990,0 e Ft-tal megemeli.
9.t A ĺorĺÍnJózsefuárosi Média és Galéria Ktlzpont Közhasznú Nonpľofit Kft. módosított
tizleti tervének és támogatásának módosítása miatt a 11804 címen belül a kötelező és önként
vállalt fe l adatok kö zĺj tti e|óir ány zat mó do s ítás s ziĺksége s.

A Képviselő{estĺilet

onkoľmĺányzat kiađźs11804 cím _ önként váltďt feladat _ mfüĺĺdésicélú
támogatás á||anháńartźlson kívülre e|óirźnyzataÍőI 7.724,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiađás
11804 cím - kcitelező feladat - mfüödési célútiĺmosatás á|IanháztaÍtáson kívülre
e|óĺrtnyzatáĺa.

-

az

10./ A Józsefuĺírosi IntézményműkÓdtető Központnak biztosítói kĺĺľtéľítés
címén1.035,0 e Ft
többlete
teljestilt,
melyet
bevételi
kaľbantaľtĺĺsianyagok vásárl.źsźttafordított aziĺtézménya
karok helyr eźil|ításasorán.

A Képviselő-testtilet

.

aJózsefuaľosi IntézľnénymfüĺjdtetőKözpont 72I0f cím - kĺitelező felađat_ műköđési
célúbevételek előiľányzatźtt és a kiadas dologi e|őkźnyzatát 47 |,0 e Ft-tal megemeli biztosítói
kĺírtérítési
bevételi tiibblet és annak felhasználasa címén.
a Jőzsefuźnosi Intéznénymíĺködtető Központ 72103 cím - ktitelező feladat _ miĺködési
célri bevételek előirĺĺnyzatát és a kiadas dologi etőkźryľzatźŃ564,0 e Ft-tal megemeli biztosítói
kártéľítésibevételi többlet és annak fe|hasznáIása címén.

11.l A Józsefuaľosi

Intézménymfüödtető Központnak 2014, évben e|őző évi áfa
visszaigénylésből 631,0 e Ft keľĺiltjőváírźsra. A bevételi többlet a költségvetésről szóló
rendelet értelmébenelvonĺásra keľiil, amit javasolt a működési általiĺnos tartalékĺahelyezni.

A Képviselő{estiilet

.

az onkoľmĺínyzatkiadĺás 11108-02 cÍm - köte|ező felađat_ miiködési fiĺanszírozźľ;i
kiadáson bellĺ| az irányítószervi támogatísként folyósított trĺmogatás kiutalasa előfuányzatáről
63I,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím mfütidési cél és áltďános taľtalékon beltil
az źtltalźnostaľtal ék _ ktitelező fe|adat _ e|ók źnyzatár a.
a Józsefurírosi IntéménymfücĺdtetőKözpont 72101cím - kötelezó fe|adat- mfüödési
bevételi előlĺźnyzatát 63|,0 e Ft-tal megemeli áfa visszaigénylés címénés ezze| egyidejiĺleg a
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működési ťlnanszítozasi bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás
fi zetési számlźn tĺjľténőj őv áírása e|őirtny zatát 63 I,0 e Ft-tal csökkenti.

Lf.ĺ Az óvođákban akĺzfog|alkoztatottak a|kalmazása miatt azíntézményikoltségvetéseket
sztikséges módosítaĺli

A Képviselő-testĹilet

-

a Napraforgó Napkĺizi otthonos ovoda 72|00-07 cím _ kĺĺtelező feladat - bevételi
működési célútámogatások bevételei á||alnháztałtáson beliilľőlr e|óírtnyzatát 301'0 e Ft-tal, és
ezze| egyiđejűlega kiadás személyi juttatás e|őirtnyzatát 266,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő
jaľulékok és szociális hozzźtjáĺu|ásiadó e|őirźnyzatát 35,0 e Ft-tal megemeli kĺizfoglalkoztat^
címén.
a Várunk Rád Napközi otthonos óvoda 72100-08 cím _ kötelező feladat - bevételi
mtĺkcidésicélútámogatások bevételei á||amháztartáson belülrő| eIőirźnyzatźúf3g,0e Ft-tal, és
ezze| egyiđejűleg a kiadĺás személyi juttatás e|őirźnyzatát 210,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájáru|źlsi adó elóirányzatátzg,0 e Fttal megemeli kĺizfoglalkońatźs
címén.
a Napsugár Napközi otthonos ovoda 7fI00-09 cím _ k<itelező fęladat - bevételi
működési célútámogatások bevételei éL|IamháztaÍtáson beltilrő| előfuányzatát3|3,0 e Ft-tal, és
ezze\' egyiđejűlega kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatát 276,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájaru|ási adó e|őirányzatát37,0 e Fĺtal megemeli közfoglalkoztatás
címén'
a Szźzszorszép Napktizi otthonos ovoda 72100-|0 cím _ kötelező feladat - bevételi
mfüödési célútĺĺmogatások bevételei á|IarnháztaÍtason belülľő| e|őirźnyzatátZ93,O e Ft-tal, és
ezzel egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatas e|őirźnyzatát f56,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őirźnyzatát37,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatźs
címén.
a HétszínvinígNapközi otthonos óvoda 72|00-12 cím _ kĺitelező feladat _ bevételi
működési célútrámogatások bevételei á||ałnhaztartáson belülrőI e\óhźnyzatát 439,0 e Ft-tal, és
ezze| egyidejűleg a kiadas személyi juttatlás e|őfuźnyzatát 385,0 e Ft-tal, munkaadót teľhelő
jráľulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őlrźnyzatźLt 54,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatźs
címén.
a Mesepalota Napközi otthonos ovoda 72|OO-I4 cím - kĺitelező 'feladat _ bevételi
mfüödési célútĺĺmogatások bevételei ź!||anhźlztartiísonbeltilrő| e|őiráqľzatat 518,0 e Ft-tď, és
ezze| egyídejűleg a kiadas személyi juttat'ĺs e|óirźnyzatát 456'0 e Ft-tal, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájálru|ási adő e|óirźnyzatźtt62,0 e Ft.tal megemeli közfoglalkoztatas
címén.
a Pitypang Napközi otthonos óvoda 72I0O-|5 cím _ kĺitelező feladat _ bevételi
mfüödési célútĺímogatások bevételei á||an:ŕiráztaruĺson beltilrőI e|őirźnyzatat375,0 e Ft-tal, és
ezzel egyidejűleg a kiadas személyi jutĺatas e|őirányzatát 330,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájátru|źsi adó előirĺínyzatát 45,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatís
címén.
a SzívźrvźnyNapk<izi otthonos óvoda 72t00.t1 cím _ kĺitelező felađat_ bevételi
működési célútámogatasok bevételei á|Iaĺľ,h, ztflÍtĺĺsonbelülľőI előirányzatat 930,0 e Ft-tal, és
ezzel egyiđejűleg a kiadás személyi juttatĺĺse|őbźnyzatát 819,0 e Ft-tal, munkaadót teľhelő
járulékok és szociális hoznjaru|tsi adó előírźnyzatéú111,0 e Ft-tal megemeli
közfo gl alk oztatźs címén.
a Kincskereső Napkĺlzi otthonos óvoda 72100-06 cím - kötelező feladat _ bevételi
miikcidési célútámogatások bevételei állaÍnháztaÍtason belülróI eLólĺaqľzatat 301,0 e Ft-tal, és
ezze| egyidejűleg a kiadas személyi juttat.ás eIohźnyzatéLt 265,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő
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járulékok és szociális |lozzźĹ1źruIási adó elóirźnyzatźń36,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás
címén.
a Tátika Napkĺ;zi otthonos óvoda 721O0-O4 cím - kötelező feladat - bevételi
múkĺjdésicélútámogatások bevételei źi|anháztartason belülrő| elóirźnyzatźú145,0 e Ft-tal, és
ezzel egyiđejűlega kiadas szeméIyi juttatás etőírźnyzatát 128,0 e Ft-.tal, munkaadót terhelő
jáľulékok és szociális hozzétjźtruIásiadő előirányzatát |J,0 e Ft-tď megemeli ktizfoglalkoztatźs
címén.
a Koszorri Napközi otthonos Övoda 72IOO-I3 cím _ kötelező feladat _ bevételi
miĺködési célútamogatások bevételei á|IaÍÍháztaÍtĺĺsonbęlülről előfuźnyzatát 447,0 e Ft-tal, és
ezzel egyidejűleg a kiadĺás személyi juttatás előirźnyzatźLt393,0 e Ft-tal, munkaadót tęrhelő
járulékok és szociális hozĄáru|źlsi adó e|őírźnyzatźLt54,0 e Ft-tal megemeli kozfoglalkoztatás
címén.
a Gyerek-virág Napközi otthonos óvoda 72100-05 cím - kotelező feladat - bevétęli
működési célútrámogatások bevételei áIIanháztartáson belĹilről előiranyzatźft 84,0 e Ft-tal' és
ezze| egyiđejűlega kiadas személyi juttatás előirányzattĺ 74,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő
jaľulékokés szociális hozzźĄttrulźlsiađóe|őirźnyzatát 10,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás
címén

Í3.ĺA KLIK a Zeneisko|a 2013/2014. tanév II. felévéreönkoľmányzati rendelet alapjrín
beszedett tandíj összegének 3o%-at (I.326,4 e Ft) átuta\ta az Önkormanyzat szétmlrźtjéra.
Javasolt a bevétellel az źita|tnos tartalék e\őirtnvzatának mesemelése.
A Képviselő-testĹilet

-

az onkormĺĺnyzat bevételi 11201 cím - <jnként vállalt feladat - múködési bevételek
e|óirźnyzatát és a kiadas 1 1107-01 cím múködési cél és általános taľtalékonbeliil az áltďĺínos
taľtalék e|őirtnyzatát I.326,4 e Ft-tal megemeli.
14.t Az önkoľmány zatok 2O|4. évi adósságkonszolidációja soľán költségvetési támogatás
formájában átvá|Ia\t onkormźmyzati hitel és kamatáwél|a|as ĺisszege összesen 431.768,5 eFt.
A2014. évi ktillségvetés az adósságkonszolidációval csĺikkentett hiteltöľlesztésselés kamattal
tervezett. A MAK a konszolidáció ĺisszegétegy összegben kęze|í ( hitel törlesztés+kamat)
központi állami támogaüásként, ezért az onkoľmányzat kĺĺltségvetésénekmódosítása
sztikséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormźnyzat II70I cím - kötelező feladat - felhďmozási, felújítasibevételen belül a
helyi önkormźnyzatok általános miĺk<idéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó áIlami
tĺĺmogatrís_ ktiąponti állami támogatas _ elólrányzatát 43I.768,5 e Ft-tal, a kiadĺĺs1|701r cím
- kĺitelező feladat - dologi karnatfizetés előiĺányzatźŃ 1384,5 e Ft-tal, a ťĺĺanszíĺozźsi

fe|ha|mozási előirĺĺnyzaton beltil a hosszrilejĺáľatu hitelek tĺirlesztéseelőfuźtĺyzatźt430.384,0 e
Ft-tal megemeli

15.ĺ Az Egyesített Bĺĺlcsődékvezetője a költségvetési szerv kĺlltségvetésétaz alábbiak'kal kéľi
módosítani:

a)

ebből a Munkaügyi
Kĺĺzfoglalkoztatás címén13.355,0 e Ft-ot ťtzętettkl az lĺténrĺény,
Központ |I.352,0 e Ft-ot megtérített. Az oĺltész<isszege 2.003'0 e Ft, melynek fedezete az

t2

működési céltartalékon bixosított. Javasolt

aZ

intézményés az önkoľmányzat

költségvetésének módosítasa.

A Képviselő-testülęt

-

az onkoľmanyzatkjadźs 11107-01 cím - kötelező felađat_ mfüddési cél és általános
tartalékon belül a kĺizfoglalkoztatás önĺész e|oirźnyzatábő| 2.003,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ finanszíľozási miĺktidésikiadason beliil az
irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirźnyzatźra.
az Egyesített Bĺilcsődék 40100-02 cím - ktjtelező feladat _ bevételi mfüĺjdési célú
támogatások államhĺíĺaľtasonbelülľől e|őirźnyzatát 1I.352,0 e Ft-tal, a működési
ťĺnanszirozási bevételen belül az irányítőszervi támogatasként folyósított támogatĺĺs fizetési
száriántöľténő jőváírásae|őirźnyzatát2.003,0 e Ft-tal és ezzel egyidejiĺleg a kiadas személyi
juttatás e|őirényzatát 10.516,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzti1áru|źtsi
adó előirĺĺnyzatźiŻ.&39,Oe Ft-tal megemeli.

b)

Biztosítói káľtéľítés
címénaziĺtézményszám|ź$áĺa79,8 e Ft jóváírás történt, melyet a
koltségvetésiszeľv a káľhelyrehozata|źra fordít. Javasolt az intézménykĺĺltségvetésének
módosítása.

A Képviselő-tęstület

-

az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat
kiadás dologi e|őkźnyzatát79,8 e Ft-tal megemeli.

c)

-

mfütidési bevételek és a

A

jogcímén
költségvetési szeľv fizetési szźmiźljźnszakłrlaígyakorlati hely biĺosítĺísa
189,8 e Ft jóváírĺĺstörtént, melyet az intézmény a dologi kiadásainak emelésére,
szo|gáItatásokľa kívan fordítani. Javasolt azintézmény költségvetésének módosítasa.

A Képviselő-testiilet

-

az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat _ mfüödési bęvételek
és a kiadĺísdologi _ kĺitelező feladat - előirźnyzatźÍL89,8e Ft-tal megemeli.

d) Továbbszátĺiźnás ftözvetített

szolgáltatas) címén22,0

e Ft-tal indoko|t az intézmény

k<ĺltségvetésénekmódosítása.

A Képviselő-testĺilet

-

az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat _ mfütidésí bevételek és a
kiadĺĺsdologi elóirźnyzatźLtzf,O e Ft-tal megemeli.

Í6.t lőzsefyźtosi Szociális Szolgáttató és Gyeľmekjóléti Központ vezetője a költségvetési
szerv költségvetését az a|ábbiakmiatt kéri módosítani

a) Ktizfoglalkoztatás címén14.223,0 e Ft-ot ťtzętett|<l aziĺtézmény,ebből a Munkaügyi
K<izpont 12.093,0 e Ft-ot megtérített. Az onrész összege 2.|30,0 e Ft melynek fedezete az
mĺĺködésicéltaľtalékonbiztosított. Javasolt az intézményés az ĺjnkoľmiínyzat
költségvetésének módosítasa.
A Képviselő-testĺ.ilet

-

az onkormányzatkJLađźs 11107-01 cím _ kötelező feladat _ miĺkĺjdésicél és általanos
taľtalékon beltĺl a kcĺzfoglalkoztatás önĺész e|őiľányz-atábőI 2130'0 e Ft-ot átcsoportosít a
I3

kiadás 11108-02

cím -

kötelező feladat

_

ťnanszirozasi műkĺjdésikiadáson belül az

iľányítószervi támogatasként folyósított támogatas kiutalása e|őirányzatźtra.
a Józsefi'arosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím - kĺjtelező
_
feladat bevételi miĺködési célútámogatások źt||alnhćlztartáson belülro| elóirźnyzatát 12.093,0
e Ft-tal, a miĺkddésiťlnarszírozasi bevételen beliil az fuźnyitőszervi ttrnogatásként folyósított
támogatas ťlzętésiszámlan töľténő jőváitása e|őiźnyzatát2.I30,0 e Fĺtď és ezzel egyidejrĺleg
a kiadas személyi juttatĺĺselőirźnyzatát 11.200,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő jaľulékokés
s zo ciáli s hozzźi1 áĺu|ási adó el ő irrĺny zatát 3 .023,0 e Ft-tal me gemel i.

b)

Biztosítói kártérítéscíménazintézmény sztlm|ájá,ra39,6 e Ft jóváíras töľtént, melyet a
költségvetési szerv a karhelyľęhozatalźra fordít. Javasolt az intézl;ĺénykĺiltségvetésének
módosítasa.

A Képviselő-testület

-

a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím - kötelező
_
feladat működési bevételek és a kiadás dologi e|óirźnyzatát39,6 e Ft-tal megemeli.

c)

A

k<iltségvetésiszerv fizetési szám|áján szakmai gyakorlati hely biaosítása jogcímén
Ft jóváíľás tĺjrtént,melyet az intézméĺy dologi kiadásainak emelésére,
147,7
szo|gá|tattlsokra kívan fordítani. Javasolt azintézmény költségvetésénekmódosítása.

e

a

A Képviselő-testület

-

a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kozpont 40102 cím - cinként
vállalt feladat _ mfüddési bevételek és a kiadĺísdologi _ kĺjtelęző feladat - e|őfuźnyzatźń
147,7 e Ft-tal megemeli.

d)

Az

étkezésnyilvantartó program kialakítĺĺsaérdekében a dologi tŁemeltetési anyagok
eIóirźnyzatźfiőI420,0 e Ft átcsoportosítĺísaa felhalmozási kiadásí e|óhányzatra. Javaso|t az
átcsoportosítas elfogadrĺsa.

A Képviselő-testĹilet

-

a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺlzpont 40104 cím _ kĺjtelező
feladat _ kiadási dologi kiadĺísoke|őirźnyzatźrő| 420'0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási
ki adási előir źny zatźra
a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató Ktizpont 40104 cím _ kĺjtelező feladat - bevételi
ťlnanszirozási mfüödési bevételen beliil az tźnyítószervi támogatłísként folyósított támogatás
fizętési szźniźntĺirténő jőváirása előtrtnyzatźró| 420,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozźsi
fe|ha|mozási bevételen belül az irźnyítőszervi tĺámogatlískéntfolyósított támogatás fizetési
jóváírásae|őlĺźnyzatźra.
szźlĺriźntciľténő
az onkormĺányz-atkladás 11108-02 cím _ kĺĺtelezőfeladat _ finanszírozási mfüödési
kiadáson be|u| az irźnyítőszervitámogatásként folyósított támogatĺís kiutalasa e|őĺĺányzatźrőI
420,0 ę Ft-ot átcsoportosít a finanszirozási felhalmozĺísi kiadáson belül az ĺtźnyítőszervi
tĺímogatasként folyósított tĺĺmogatás kiutalasa elíĺirźnYzatára.

e) Továbbszámiázźs (konetített szolgáltatás) címén13,7 e Ft-tal indokolt

az

ntézmény

költségvetésénekmódosítasa.

A Képviselő-testiilet

a Józsefrĺáĺosi Szociális Szolgáltató Központ 40104 cím - kote|ezó fe|ađat_működési
bevételek és a kiadas dologi e(őirźnyzatát7,0 e Ft-tal megemeli.

t4

-

aJózsefuárosi Szociális Szolgáltató Kozpont 40105 cím - k<itelezo fe|adat - működési
bevételek és a kiadás dologi e|ófuźnyzatźi6,7 eFt-ta| megemeli.
Ĺ7.| A biztosító aKtůvźriau. 18. és a Dankó u.34.4. emelet 1. szĺĺmúlakásokban keletkezett
károkľa az onkormźnyzat szám|źtjźra 298,4 e Ft kártérítéstutalt. A kártéritésből a lakasok
helyľehozatala tĺjrténik.

A Képviselő-testület

-

az Önkormanyzat 1t602 cím - kötelező feladat - bevételi mfüĺjdési bevételek és kiadas
dologi, ezen belĺila kaľbantartás e1őiľányzatát298,4 e Ft-tal megemeli.

A Polgármesteri Hivatal az épiiletben lévő konyha bérbeadásara}}t4. április 1. napjától
havi bruttó 19.050.- Ft-os bérleti szerzőďéSt kötött, mely összeget a kĺiltségvetésnem
tarta|maz. Javasolt a |52,4 e Ft-os bevételi többlettel a Hivatal bevételi elóirányzatźnak
18./

emelése, a feltigyeleti szervi támogatás cs<ĺkkentésévelegyidejűleg és a bevételi tĺjbblettel a
műkö dé s i által áno s taľtal ék e|óir źnyzatĺíĺlakemelé s e.

A Képviselő-testülęt
az onkormányzat kiadás 11108-02 cím - <inként vállalt feladat - ťlnanszírozási
műkĺĺdésikiadáson bę|u| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalasa
e|őfuányzattlÍó| 15f,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános
taľtalékon belül az általános tartalék _ kdtelező feladat _ e|óirźnyzatfua.
a Polgĺĺrmesteri Hivatal l220I-0I cím - ĺjnkéntvállalt feladat _ bevételi műkĺidési
bevételek e|óitáĺyzatát 152,4 e Ft-tal megemeli és ezze|' egyidejrĺleg a bevételi finanszírozasi
mfüödési bevételen belül az irĺĺnyítószeľvitlámogatrĺskéntfolyósított támogatas fizetési
szźtmlźntörténő j őv áír źsa e|ők źnyzatát, ugyan ezen ö s sze g gel c sökkenti.

A

Józsefurĺrosi Közteľület-felügyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálat II. negyedévi
közfoglalkoztatás címén4.377,0 e Ft-ot ťlzetett ki, ennek önrésze 840,0 e Ft, melynek
fedezete a működési céltartalékonbiztosított.

|9.|

A Képviselő-testtilet

az onkormányzat kiadás ll107-01 cím műkĺjdésicél és áltďanos tartalékon beliil a
kĺizfoglalkoztatás céltartalék- kötelező feladat _ e|őfuźnyzatźrő| 840,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadĺís11108-02 cím - ktjtelező feladat _ finanszírozĺási mfütidési kiaďáson beliil az
ĺĺźnyítőszervitámogatasként folyósított tamogatĺĺs kiutalása e|őrźnyzatźtra.
a Józsefuaľosi Köĺeriilet-feliigyelet és VĺíĺostizemeltetésiSzolgálat 80103 cím
kötelező feladat _ bevételi miĺködési célútĺĺmogatás ĺĺllamhááartźsonbelülľől e|őirźnyzatźi
3.537,0 e Ft-tal, a finanszíľozasi miĺkĺjdésibevételen belül az kźnyítőszewi tźlmogatĺásként
folyósított tĺĺmogatásfizetési számlan történő jőváírasa előirźnyzatát 840,0 e Ft.tal és ezzęI
egyidejűleg a kiadas személyi juttatĺás e|őfuźnyzatát 3.857,0 e Ft-tal' a munkaadót terhelő
jáľutékok és szociális hozzáĘaĺa|ásiađőe|őfuźnyzatát 520,0 e Ft-tal megemeli.

Józsefuaľosi Közteľület-felĘyelet és ViĺľostizemeltetésiSzolgálat térfigyelő
kameľarendszer mfütjdtetésére tervęzett megbízasi díjas szakértői díj e|őlrźnyzatát az

20.t

A

iĺtéz-ĺnényvezetődologi e|őirányz-atra kéń átcsoportosítani, mivel aszakértő számlaképes.

A Képviselő-testiilet
a Józsefuaľosi Közteľület-feltigyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat 80109 cím
-

ĺinkéntvźlla|t fe|adat kiadás személyi juttatĺĺselőirźnyzataÍő| 2.286,0 e Ft-ot, a munkaadót
15

teľhelő jaľulékokés szociális hozzźĄźnulási adó előirtnyzataÍól 555'5 e Ft-ot átcsopoľtosít a
dologi eIőirányzafta.

21.| A Józsefuĺírosi Közteľület-felügyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálat továbbsztmiázźls
címénintézményi kĺiltségvetését136,5 e FĹtď kéń módosítani, melyből 84,0 e Ft keľületen
beliili duplazódast jelent, mert a továbbszám|ázźs a JSZSZGYK felé tĺjrténta lé|ekházza|
kapcsolatosan.

A Képviselő-testĹilet
a Józsefuarosi Közteľiilet-feliigyelet és Varosiĺzemeltetési Szolgalat 80101 cím

kötelező feladat - bevételi működési bevételek előhźnyzatát és a kiadás dologi előirányzatéft
36,5 e Ft-tal megemeli.
a Józsefuáľosi KözteľĹilet-feliigyelet és Váľostizemeltetési Szolgálat 80103 cím
kötelező feladat _ bevételi műköđési e|ofuźnyzatát és a kiadás dologi előirányzatát 84,0 e Fttalmegemeli, mely kerületen beltili duplazódást jelent.
a Józsefuárosi KözteľĹilet-feltigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím
kotelezo feladat _ bevételi működési bevételek e|őirtnyzatát és a kiadás dologi e|oirányzatát
16,0 e Ft-tal megemeli.

22.ĺ A

Józsęfuĺĺrosi Közteľület-feltigyelet

és

Váľostizemeltętési Szolgálat

ktĺzfoglalkoztatotĺahajóvrĺhagyott előirźtnyzatok tjnként vállalt és kötęlező fęladata kĺĺzötti
átcsopoľtosítást kéri azintézményvezetoje. Javasolt az átcsoportosítás engedélyezése.

A Képviselő-testület
az onkormĺínyzatkiađás11108-02 cím finanszirozási mfüödési kiadáson belül az
irányítószervi tĺámogatĺĺskéntfolyósított támogatrĺs kiutalása - önként vźi|a|t feladate|őirźnyzatáÍő| 2.282,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a finanszírozásí működési kiadiĺson belül az
iriányítószervi tĺĺmogatáskéntfolyósított tlímogatas kiutalasa kötelező feladat
előfuźnyzatźtra.

-

a Józsefuaľosi Ktizterület-feliigyelet és Váľostizemeltetési Szolgálat 80103 cím
ťĺnanszírozásimfüÓdési bevételen beliil az irźnyítőszervi tĺímogatáskéntfolyósított tamogatás
fizetési szám|tn tĺiľténőjőváírása - önként véůIalrtfeladat- e|okźnyzatáÍőI 2.282'f e Ft-ot
átcsopoľtosít a finanszírozźsi működési kiadason belül az irźnyítőszervi tĺímogatásként
jóvźirása_ kĺitelező felađat_ elohźnyzatźra.
fotyósított támogatás fizetési szźtĺr]źntĺiľténő
aJózsefuarosi Kcĺztertilet-felügyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgźiat 80103 cím kiadás
személyi juttatas - <inként vríllalt feladat - előirźnyzata,ĺől l.796,9 e Ft-ot, a munkaadót teľhelő
jrĺľulékokés szociális honájźru|ási adó _ ĺinkéntvállďt feladat _ előlĺźnyzatáről485,3 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadas személyi juttatás - ktitelező feladat _ e|őkőnyzatna I.796'9 e Ft-ot, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális honźljarulási adó _ kote|ező feladat _ e|őlĺźnyzatźra
485,3 e Ft-ot.
23.ĺ A biztosító 175,,5 e Ft-ot térítettmeg a költségvetési szeľvnek, mellyel azintézmény
kĺiltségvetésénekmódosítása szĺikséges.

A Képviselő-testtilet

-

80103 cím _
kĺĺtelező feladat _ bevételi mÍíkcĺdésifeladatok e|óiĺźnyzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás
dologi e|óirányzatát 17 5,5 e Ft-tal megemeli biztosítás címén.

a Józsefulĺľosi Kĺizteriilet-feliigyelet és VłĺĺostizemeltetésiSzolgálat

T6

24.t Az Ú.i Teleki téri piac tizemęltetéséhęza Józsefuarosi KöZterület-felügyelet és
Várostizemeltetési Szolgálat 399,0 e Ft éľtékbenszámítógépet szeĺzetI be, az erędęti
e|őirźnyzatként tervezett dologi kiadások terhére, ezért az intézményenbeltili átcsopoľtosítas
sziikséges.

A
-

Képviselő-testiĺlet
az onkormanyzat II108-02 cím - k<itelező feladat _ finanszíľozási mriködési kiadáson
belül az irźnyítőszervi támogatasként folyósított támogatás kiutalĺĺsaelőirźnyzatárőI399,0 e
Ft-ot átcsoportosít a finanszíľozási felhalmozási kiadáson beltil az irĺĺnyítószeľvi
támogatásként folyósított támogatás kiutalasa eIőirźnyzatźtra.
a Józsefüiĺľosi Közteľiilet-felĹigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím
kotelező feladat _ bevételi ťlnanszirozási mfüödési bevételen belül az irányítószervi
tĺĺmogatáskéntfolyósítotttámogatás fizetési szźm|ántörténő jőváirásaeIőirěnyzatźrő|399'0 ę
Ft-ot átcsopoľtosít a ťlnanszírozźsifelhalmozasi bevételen belül az írányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|áĺtörténő jőváírźsae|őirányzatára.
a Józsefuárosi Közteľület-felĹigyelet és VrírosĺizemeltetésiSzolgálat 80105 cím _
kcjtelező feladat _ kiadás dologi e|óhźnyzatárő| 399,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a beruházźsok
e|oirtlnyzatára.

25./ A Térfigyelő

kamerarendszeľ karbantaľtási eÍoirányzata teľhére a Józsefuaľosi
KozteľĹilet-felügyelet és VĺíľosüzemeltetésiSzolgálat 3 db kameľát cseľéltetett ki, mely nem
műktjdési kiadásnak minősül, hanem beruhazásnak, ezért az e|íĺirényzatátcsopoľtosítás
indokolt. A Mátyás téri behajtások kapcsán a bevételi többlet 502,0 e Ft, melyet a kameľĺĺk
cseréj ére foľdított az intézmény.

A Képviselő-testiilet

-

az onkormrányzat l1108-02 cim - kötelező feladat - kiadas ťlnanszírozási működési
kiadáson belül az fuényítőszervi tĺĺmogataskéntfolyósított tiĺmogatĺás kiutalasa előirányzatáĺőI
1.398,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás ťlnanszírozásí felhalmozási kiadáson belül az
ir:ĺnyítószervi támogatasként folyósított tźlmogatáskiutalása e|őfuányzatÁra.
a JózsefuĺíľosiKdzteľtilet-feltigyelet és Vaĺosüzemeltetési Szolgálat 80109 cím
köte|ęző feladat _ bevételi ťlnanszítozási mfüĺidésibevételen belül az irányítószervi
tĺámogataskéntfolyósított tĺámogatrĺs fizetési szźrriźntĺiľténőjőváírása e|őirźnyzataÍő| I.398,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a ťtnanszitozási felhalmozĺĺsibevételen belül az iľĺányítószervi
támogatlĺsként folyósított üĺmogatás fizetési szźlIĺűźntörténőjóvźirásaelóirźnyzatźra.
a Józsefuĺĺrosi Kcizteľüleĺfeliigyelet és Váľostizemeltetési Szolgrálat 80109 cím
kĺitelező fe|ađat_ bevételi mfüödési bevételek e|oirźnyzatźtt és a kiadas beľuhĺázĺás
eloftźnyzatált 502,0 e Ft-tď megemeli, valamint a kiadás dologi előiĺźnyzatláľól 1.398'0 e Ft-ot
átc soporto

sít a b eľuhĺĺzt'si elok ényzatr a.

26./ A JózsefuĺĺĺosiKöztęrület-feliigyelet és Városiizemeltetési Szolgálat a
telepiiléstizemeltetés,szakmai központ feladatnálktilső szolgá|tatźstvégzeĹt,melyéľt 608,0 e
Ft bevételi t<jbblete keletkezett. A bevételi tĺibbletet azintézsnéĺymotoľos ťllrész,aggľegátoľ,
iitvefurógép beszeľzésľekíváĺjafoľdítaniafe|adatainak ellátĺása érdekében.
A Képviselő-testiilet

a Józsefuarosi KözterĹilet-felügyelet és VĺáľosiizemeltetésiSzolgálat 80103 cím kotelező feladat - bevételi műkĺidésibevételek előirźnyzatźúés a kiadrás beruházĺsok
motoros frlrész220,0 e Ft, aggregźúot230,0 e Ft, ütvefurógépek 158,0 e Ft. e|őirźnyzatźú
608,0 e Ft-tal megemeli.
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f7.l A

Józsefuaĺosi KözterĹilet-felügyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat parkosítasra
beľuhazási e|óirźnyzatot kapott, melyet karbantartásra és felújítasrafogiuk foľdítani,azonbaĺ
a konkrét összegek, annak jelenleg nem ismert, de nagyobb hĺĺnyadában felújítas|esz, ezért
javasolt abervházźtsról az e|őirźnyzatot átcsoportosítani a felújítrási előtĺźnyzatra.

A Képviselő-testĹilet

-

a Józsefuarosi KöZtertilet-feltigyelet

- <inként vállďt feladat _

és ViĺľosiizemeltetésiSzolgálat kiadás 80103

beruhazasi e|oirźnyzatrínbeltil a parkosítás 45.000,0
eloirányzatát átcsopoľtosí$a, ugyan ezen címen a felújítási előkźnyzatta.

e

cím

Ft-os

28./ Jrinius havi állami támogatás feltilvizsgálata sorĺínaz onkormźnyzat több támogatásból
összesen 2.750,3 e Ft-ról mondott le a mutatókvá|tozásamiatt.
A lemondás fedezete a mfüĺĺdésicéltartalékonbiaosított.

A Képviselő-testtilet

-

az onkormanyzat 11108-02 cím bevéteti működési célútámogatasok áI\alĺlháńartáson
belülről előirányzatan belĺil a helyi önkormányzatok tita|ános mfüödéséhez és ágazati
feladataihoz kapcsolódó állami támogatások - kötelező feladat - e|okényzatát és a kiadás
11107-0lcím műk<jdési cél és általános tartalékon belül az állami tĺĺmogatások lemondása kötelező feladat - eIofuźnyzatźt2.75},3e Ft-taltöľli.

29.l Az óvodrĺk felújításĺĺľabiztosított e|ofuźnyzatok közötti átcsoportosítás sztikséges az
újbóli feltilvizsgálat, valamint a Kisfalu Kft. címenkéntidijazása miatt.
A Képviselő{estület
a 1160l cím - kötelező feladat _ kiadás dologi e|őirtnyzatźn beltil a Kisfalu Kft.
đíjazasae\őirányzataľól 165,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújításielőlĺźnyzaton beltil a Katica

bcjlcsőde - óvoda étellift részleges felújítase|oirźnyzatźtta.
a 11601 cím _ kötelező feladat _ kiadás dologi e|őirányratLán beltil a Kisfalu Kft.
dijazása e|őirźnyzatárő| 52|,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi karbantaľtasi előirźnyzatlín belül a
Napsugaľ ovoda folyosó o|aj|tbazat cseréje csempére karbantartási etőtrźnyzatátta.
a 11601 cím _ ktitelező feladat _ kiadás dologi e|őhźnyz.atźn beliil a Kisfalu Kft.
díjazasa eIőir.źnyzatfuő| 62,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a beruhźrzźsie|őirźnyzaton belül a
Kincskereső ovoda konyhájába rozsdamentes polcrendszer kiďakítźs e|oirényzatána
a 11601 cím _ kötelező feladat - kiadĺĺsdologi e|őirányzatźn beltil a Kisfalu Kft.
đíjazásae|oirźnyzatárő| t.479,5 e Ft-ot átcsoportosít a benlháľzősi e|őirányzaton belĹil a
Napľaforgó ovođapinceboltozat tömedékelése és új udvaľi homokozó kiďakíĹísa
e|oirźnyzatáta.

30.| AZ onkormányzat 11602 címĺetervęzett kiadasi e\óirźnyzatok 165.000,0 e Ft-os kiadĺĺsi
megÍakarítasát javaslom az általrínos tnta|é|aa helyezni, mely új kiadasok kĺĺltségvetési
feďezetét biztosíthatja. A kiadĺĺsimegtakaľításokból 115.000,0 e Ft az a kiadĺás, amely
feladatelhagyast jelent ( csďádok kihelyezése I. ütem, Korĺányi Sríndoľ u.-i éptilet bontása és
lakók kihelyezése).

A Képviselő-testĹilet
az onkormanyzat kiadás tt602 cím _ kötelező

feĘadat

_ dologi előlĺányzatźró| _

50.000,0 e Ft-ot - kĺjzĺjsktg. 8.000,0 e Ft, időszakos éľintésvéde|mi,tunédelmifeliilvizsgrálat
5.000,0 e Ft, kéménykarbantartás-kiválĹás 10.000,0 e Ft,víz-csatomaszo|gáItatas 17.000,0 e
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Ft, szemétszállítás 10.000,0 ę Ft _ átcsopoľtosít a kiadás 11107-01 cím műkĺjdésicél és

általános taľtalékonbelĺil az általános tartalék _ kötelező feladat - előittnyzattra.
az Önkoľmanyzat kiadás |1602- cim - <jnként váIla|t feladat felhalmozasi célú
támogatás áL|aÍ.háztartáson kívülľe - családok kihelyezése I. iitem _ előiráĺyzatárőI40.000,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiađas11107-01 cím működési cél és általĺínos taľtalékon beltil az
általános tartalék _koteLező feladat - e|óirźnyzatáta.
vállalt feladat _ dologi e|őirźnyzatáÍő|'_
az onkorrrrarryzat kiadás 1160f cínr - ĺĺnlĺént
Korányi Sandoľ u.-i épület bontása és lakók kihelyezése _ e|őirźtnyzatźttő| 75.000'0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11107-01 cím mfüĺjdésicél és általános taľüalékon bę|i|az ĺíltalanos
tartalék _ kĺjtelező feladat - e|oirźnyzatźĺra.

3t.l Az Alföldi és a

Saĺkrínyu. szakasz útfelújítasielőirźnyzatának maradványa _
kozbeszeruési eljáľás lezáruIt - 24.953,0 e Ft. A Tolnai Lajos u. tnzkźLrt ért épület felújítási
munkálatainak befejezéséhez tovttbbi költségvetési fonás biztosítása vált sztikségessé.
Javaslomaztltf e|tĄításielőirányzatmaruđványźtbő|biztosítani.

A Képviselő-testi'ilet

-

az onkormányzatkiadás 11601 cím - önként váltalt feladat _ felújítási e|őirźnyzatán
belül az Alföldi és a Srĺrkány u. szakasz útfelújításie|oirźnyzatárő| f4.953,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11602 cím - kötelező feladat - felújítási e|őkźnyzatan belül a Tolnai L.
u. 2I . épület felúj ítási e|oirányzatfua.

32.l A Józsefuiĺľosi Paľkolás-iizemeltetési Szolgálat vezetője je|ezte, hogy a bankköltsé$e
tewęzett kiadási eloirényzata év végéignem lesz elegendő a bankszám|aszetzodés
móđosításában foglalt transzakciós adóval megntivekedett banki k<iltségek miatt. Javaso|t az
intézménynek a mfüödési bankk<iltségek céltartalékáról az e|őirźnyzatot biztosítani.

A Képviselő-testĹilet

-

az onkormrĺnyzat kiadrás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon belül a
bankköltség céltartalék - kötelező fe|adat _ elóirźnyzatátt és a bevételi 11108-02 cím
kotelezo feladat * bevételi mfüödési célútrímogatasok źl|aÍnháztaÍtzľ'onbelülről, ezen bęĹil
elvonások, befizetések - kdtelező feladat - e|őirényzatát l.000,0 e Ft-tal csökkenti.
.
a Józsefuarosi Parkolas-iizemeltetési Szolgálat 30105 cím - kĺitelező feladat - kiadás
egyéb működési célúkiadasok , ezen belül elvonás, befizetések előirĺányzatźtrő| 1.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadas dologi e|óirźnyzataľa bankköltség címén
33.| A biĺosító a Tolnai Lajos u. 21. épületben 2013. évben keletkezett ť;lzkźmaaz
onkormanyzatnak29.000,0 eFtkźrt&ítéstfizetętt előlegként, mely bevételként a2014. évi
kciltségvetésbennincs tęweme. Javasolt a bevételi többlettel az általanos tartalék
előir źny zatának me geme lése.

A Képviselő-testiilet

az onkormányzat bevételi 11602 cím - kötelező feladat _ műkĺidésibevétel

-

e|óirźnyzatátt és a kiadĺís11107-01 cím múködési cél és általános taľtalékonbelül az általĺános

tarta|ékelőirźnyzatátZg.0a0,0eFt-talmegemeli.

A

Józsefuĺĺrosi Szociális SzolgĺíItató és Gyennekjóléti Kĺizpont vásarolt élelmezési
elófuźnyzatan bruttó 32.658,0 e Ft megtakaľítas jelentkezett, me|y megÍakaľítastjavasolt az
intézménvtől elvonni és az álta\źnos tartalékľa helyezni.
34.|
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A Képviselő-testület

az onkormanyzatkiađás 11108-02 cím - kötelező feladat - finanszírozasi mfüodési
kiadáson belül az iĺányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirtnyzatfuő|
3f.658,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon
belül az általános tarta|ék - ktitelező feladat - e|óirźnyzatfua.
a Józsefuiírosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40|04 cím - kĺitelező
feladat _ finanszírozrĺsi mfüödési bevételen belĹil az irányítószervi támogatasként folyósított
tĺĺmogatásfizetési szźrriáĺtörténő jőváítása e|őirźnyzatćtÍ. és a kiadás dologi, ezen beltil a
vasĺíroltélelmezés előirźtĺyzatátbruttó 32.658,0 e Ft-tal cstlkkęnti.
35./ A térfigyelő-kameraĺends zer fej|esztéséneklebonyolításához megfelelő képzeltségu
műszaki ellenőnel szolgáltatási szeĺződés megkötése indokolt. Költsége megközelítőleg
1.500,0 e Ft, melynek fedezetéti| az źitalrźnostartalékot jelölöm

meg.

A Képviselő-testület

az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék e|oirátnyzatáľól 1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1|706-0f cím - önként
vállalt feladat - beruhazási e|óiráĺyzatán beltil a térfigyelő-kameraĺendszeľ fejlesztés
e|őiányzatára.
36.ĺ A Józsefuaĺosi Intézménymfüödtető Központ vezetője a hatékonyabb kaľbantartások
elvégzéséhezeszkozłĺkbeszerzésére(láncfiĺrész,rőkafarkú friľész,orrfiĺrész,csőgörény,
magasnyomású mosó, tábori csősafu, multifunkciós gép, utĺínfutó, źt||vtnyzat, létrfü,
menefuágó, kerékpaľok, lakatfogó, betonkeverő, piíľamentęsítő,vezetékkeľeső, lakatfogó,
mászóvas, kéziszerszźnnok)4.000'0 e Ft-os támogatási igényt nýjtott be, melynek fedezetéĺil
az źita|źnostartalékot j elölĺim meg.

A Képviselő-testĹilet

-

az onkormĺĺnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺĺdésicél és általános taľtalékonbeltil az
általános tartalék _ kĺitelező feladat _ e|őlĺányzatát 4.000,0 e Ft-tal cstjkkęnti és ezze|
egyidejiĺleg a kiadĺĺs11108-02 cím - kötelező felađat- finanszírozasi felhalmozźsi
eloirényzaton belül az kartyitôszeľvi támogatrĺskéntfolyósított támogatas fizetési szźml|ára
történő utalása e|őirźnyzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
a Józsefuĺírosi Intézméry.mfüĺidtető Központ 72I0I cím _ kötelęző feladat _ bevételi
felhalmozasi finanszírozasi bevételen belül az irźnyítőszervi tĺĺmogatáskéntfolyósított
támogatás fizetési szźlrĺiźntĺiľténőjővźirźisa e|őlĺźnyzatát és a kiadrĺs beľuhĺázĺĺse|őlrányzatźfi
4.000,0 e Ft-tal megemeli eszközĺjk beszerzése címén.

37.l Az Egyesített Bölcsőđék vezetője a Tolnai L. u.-i tuzfa|ra gyeľmekfigurfüat szeretne
festetni, melynek költsége megközelítćl\eg 2.500'0 e Ft. Fedezetéiil javaslom, a mfüĺjđési
általános tartalékot megj elĺilni.

A Képviselő-testiilet

-

az onkormínyzat kiadas 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon beli| az
általános tartalék - kötelező feladat _ e|óirźnyzatźró| 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - önként váilalt feladat _ miĺkĺjdésifinanszítozési kiadáson belťll az
írźnyítőszervitámogatasként folyósított tĺĺmogatásťĺzetésiszźnnlráĺa tĺĺrténőkiutalĺísa
e|őirźnyzatźra.
az Egyesített Bölcsőđék 40|00-02 cím _ iĺnkéntvál|a|t feladat _ bevételi mfüödési
ťlnanszítozási bevételen belĺil az irźnyítőszervi tĺímogatáskéntfolyósított tlĺrnogatĺĺsfizetési
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szám|án töľténő jőváirźsa e|oirtnyzatát és a kiadas dologi előirtnyzatát céljelleggel 2.500,0 e

Ft-tal megemeli tűzfalfestés címén.

38./ 4 db

gyalogos átkelőhely kialakítása, illetve felfestése javasolt a Szźzados u.-Stróbl
Alajos utca kereszteződésében 2 db, és ldb -l db aSzźzados u .- Hős u., valamint aSzázađos
u.- Szörényi utca kereszteződésében, melynek költsége megkĺizelítőleg 13.000,0 e Ft,
melynek fedezetéül a mfüödési általrínos tartalékot javaslom megielölni. Bonyolítójaként
javaslom a Jőzsęfvttrosi Paĺkolás-ĺizemeltetésiSzolgálat költségvetési szervet kijelĺilni.

A Képviselő-testĹilet

az onkormanyzat|<ladäs 11107-01 cím miĺk<idési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatát 13.000,0 e Ft-tal és a bevételi 11108-02
cím - kötelező feladat - bevételi mfüĺjdési célútámogatások źi|anlhtnartáson belülrő|, ezen
beĺil elvonások, befizetések - kĺitelező feladat - előirźnyzatát 13.000,0 e Ft-tal csökkenti.
a JózsefuĺíľosiParkolas-ĺizemeltetési Szolgálat 30105 cím - k<jtelező feladat _ kiadás
egyéb műkcjdési célúkiadások, ezen belül elvonźĺs,beťlzetésekelőiriĺnyzatźlrő| 13.000,0 e Ftot átcsoportosít a kiadás dologi e|ofuányzatára gyalogos átkelőhely festése címén.
39.l A Jőzsefuárosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgálat vezetője a20|3. évi feladatátszervezések
után bútorok pótlásara, cseréjéreés klíma beszeľelésre 6.000,0 e Ft tlĺmogatással fordult a
fenntaľtóhoz. Javasolt a foľrás biztosítása.

A Képviselő-testület

-

az onkormrányzatkiađás 1l107-01 cím miĺkĺidésicél és áltďĺínos taľtalékon belül az
általrĺnos taľtalék_koteIezó feladat _ e|óirźnyzatát 6.000,0 e Ft-tal és a bevételi 11108-02 cím
- kötelező feladat _ bevételi mfüĺidési célútĺĺmogatások á||aÍnháztaÍtáson belülľől, ezen beül
elvonások, befizetések - kötelező feladat - e|oirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti.
a Józsefuarosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat 30105 cím - kötelező feladat _ kiadĺís

egyéb miĺködési célúkiadások, ezen beliil elvonźs,beťtzetések előirányzatfuóL 6.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás beruhazís e|őfuényzattíĺabútorok, klíma beszerzése címén.
40.|

Az intézĺrényekI' félévibéľmegtakaľítasátjavasolt elvonni,

annak érdekében,hogy az

onkoľmányzat célkitűzĺittfe|adatalra a kĺiltségvetésifedezet biztosítható legyen. A
Józsefuarosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgálatnak és a Polgáľmesteľi Hivatalnak nincs első
félévreszab ad b érme gtakaľít'ása'

A Képviselő-testiilet

-

az onkormányzatkjadás 11108-02 cím _ kotelező feladat _ mfüödési finanszírozĺási
kiadáson belld,| az trźnyitőszeľvi támogatásként folyósított tlĺmogatĺás kiutalasa előirátnyzatźrő|
5.472,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belül
az źůta|źnostaľtďék - kcitelező feladat _ előiľĺányzatétra az Egyesített Bĺjlcsődék I. félévi

béľmegtakaľításelvonása címén.
az Egyesített Btilcsődék 40100-02 cím - ktitelező feladat _ finanszírozĺísimfüödési
bevételen belül az irányítőszerui tamogaŁásként folyósított tĺĺmogatĺásfizetésíszéĺriźntöľténő
jővákása előĺtźnyzatát 5.472,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a tĺiľvényi
illetmények, munkabérek előirĺĺnyzatźtt4.309,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jáľulékok és
szociális hozzájaĺflási adó e|őirźnyľzatéLt |.|63,0 e Ft-tal csĺikkenti I. felévi bérmegÍakaríĹás
ęlvonása címén.
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-

az onkoľmanyzat kiadás 11108-02 cím műktjdési ĺrnanszírozźsikiadĺáson belül az
irányítószervi tiámogatásként folyósított tĺímogatáskiutalása kötelező feladat
eloirányzatáÍő| 5.336,0 e Ft-ot, azirźtnyitőszervitźmogatásként folyósított támogatas kiutalasa

_ önként vállalt feladat - e|óirźnyzataró| 1.875,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 11107-01 cím
működési cél és általános tartalékon bęLn]- az áltďanos tartalék _ kötelező feladat eIőlĺányzatáĺa a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti K<ĺzpont I. felévi

béľmegtakaĺításelvonĺĺsacímén.
a Józsefvarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺlzpont 40101 cím - tinként
vállalt feladat _ ťlnarszítozási mfüödési bevételen belül az irtnyítőszervi támogatasként
folyósított támogatás ťĺzetésiszźlmláĺtĺirténő jóváíľása e|őirźnyzatát I.044,0 e Ft-tal és a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek e|őirényzatát
822,0,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjáruIási adó előiranyzatát
222,0 e Fttal csökkenti I. felévi bérmegtakarítĺĺs
elvonása címén.
a Józsefuĺĺrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40102 cím - önként
vállalt feladat _ ťĺnanszkozLísiműködési bevételen beltil az iráĺyítőszervi támogatásként
folyósított támogatas fizetési szźtmlźntörténő jőváírása előirźnyzatát 831,0 e Fĺtal és a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek e|oirányzatźú 654,0,0 e Fttal' a munkaadót terhelő járulékok és szociá|is hozzźtjźrulásiadó előftányzatát 177,0 e Ft-tal
csokkenti I' félévibérmegtakarítás elvonasa címén.
a JózsefuĺĺľosiSzociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40L02 cím - kĺitelező
feladat - finanszírozasi mfüĺĺdésibevételęn belül azirányítőszervitámogatásként folyósított
támogatás fizetési szźĺrúén
töľténő jővźlíĺźsa
e|őirźnyzatát I.52I,0 e Ft-tal és a kiadás
juttatás'
szeméIyi
ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirźnyzatźú1.198'0 e Fttal, a munkaadót teľhelő jrárulékok és szociálís hozzájérulasi adó e|őfuźnyzatát 323,0 e Ft-tď
csökkenti I. felévi béľmegtakaľításelvonása címén.
a Józsefuaľosi Szociális Szo|gźt|tatő és Gyermekjóléti Központ 40103 cím - kötelező
feladat _ ťlnanszirozasi miĺktjdésibevételen belül az irányítószervi támogatasként folyósított
támogatĺĺsťlzętésiszĺĺmlantöľténő jőváírása előirźnyzatát 1.598,0 e Ft-tal és a kiadás
személyi juttatás, ezen beltil a törvényi illetmények, munkabérek e|őírźnyzatźtt1.258,0 e Fttal, a munkaadót terhelő jrĺľulékokés szociá|is hozzajaniási adó e|őfuźnyzatát 340,0 e Ft-tal
csĺjkkenti I. felévi bérmegtakaľítás elvonasa címén.
.
a Józsefuĺáĺosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmetióléti Központ 40105 cím.- kĺĺtelező
feladat - finanszíľozasiműködési bevételen belu| azirányítószervi támogatásként folyósított
támogatĺísťtzetési szám|án tĺjľténőjóváírĺísaelőfuányzatát 1.005,0 e Ft-tal és a kiadrĺs
személyi juttatiás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek e|oírźnyzatát797,0 e Ft-tal,
a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájarulĺísi adó e|őfuányzatźft 214,0 e Ft-tal
cs<jkkenti I. felévi bérmegtakaľítiáselvonĺĺsacímén.
a Józsefuarosi Szociális Szo|gźitatő és Gyeľmekjóléti Központ 40106 cím - ktjtelező
feladat _ finanszíľozasimfüöđési bevételen belĹil azirányítőszervitźľnogataskéntfolyósított
tĺímogatás ťĺzetésiszźniarl töľténő jőváftźsa e|őírźnyzatát I.2I2,0 e Ft-tal és a kiadĺĺs
személý juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek e|őitáĺyzatát 954,0 e Ft-ta1,
a munkaadót terhelő jĺĺrulékokés szociális hozzájaralasi adó előírźnyzatáLt 258,0 e Ft-tal
cstjkkenti I. félévibérmegtakaľítlíselvonása címén.
az onkormĺányzat 11108-02 cim - kcĺtelező feladat - kiadĺísmfüödési ťtĺ.rrĺszíĺozási
kiadason belitů| az lrźnyitőszervi tĺímogatáskéntfolyósított tĺĺmogatrás kiutalása előkányzatźrőI
12.|92,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiađas11107-0l cím mfüödési cél és áltďános tartďékon
beliil az általĺános tartalék kötelező feladat elłlirányzatÁra a Józsefrĺáľosi
Intézménymfüddtető Központ és az ővodźů<I. felévi bérmegtakarítása címén.
.
a Józsefrárosi Intézményműktidtető Kózpont 72I0I cím _ kĺjtelező feladat
ťtnarszírozźsíműkĺidésibevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított
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tiĺmogatás fizetési szĺĺmlantörténő jőváírása e|őirányzatát76f,0 e Ft-tal és a kiađásszemélyi
juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzattú 600,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzźljźtrulásiadó előirźnyzatát 16f,0 e Ft-tal
csökkenti I. felévi béľmegtakarítaselvonasa címén.
a Józsefuarosi Intézményműkcidtető Központ 72102 cím _ kötelező feladat
finanszírozási múkĺĺdési
bevételen beltil az iĺányítószervi tĺímogataskéntfolyósított
támogatás fizetési számlan töľténő jóváírása előirányzatát 508,0 e Ft-tal és a kiaclás személyi
juttatás, ezen beltil a t<irvényi illetmények, munkabérek e|oirźnyzatź'/-400,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő jrĺrulékok és szociális hozzÍtjźtrulasiadó e|őirźlnyzatát 108,0 e Ft-tal
csökkenti I. félévibéľmegtakarítas elvonása címén.
a Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ 72103 cím - kötelęző feladat
fĺnanszírozási múkcidésibevételen beltil az inínyítószeľvitámogatasként folyósított
támogatás fizetési szźmLźntĺjrténő jőváirása e|oirźtnyzatát 1.65l,0 e Ft-tal és a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a tcirvényi illetmények, munkabérek e|óirźnyzatźú1.300,0 ę Fttal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźtru|ási adó e|oirálnyzatát 351,0 e Ft-tal
cstjkkenti I. félévibéľmegtakarítás elvonása címén.
a Napraforgó Napkĺizi otthonos óvoda 72I00-O7 cím - kötelező feladat
ťĺnaĺszirozásimfüĺĺđési
bevételen belÍil az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás ťrzetési szźtlĺlźlntĺiľténőjőváírźsa e|óitáĺyzatát 2.159,0 e Ft-tal és a kiadĺás
személyi juttatás, ezen beliil a törvényi illetmények, munkabérek e|oirźnyzatát 1.700,0 e FĹ
ta|, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźtrulźsiadó előirányzatźú 459,0 e Ft-tal
csökkenti I. félévibérmegtakarítás elvonása címén.
Vaľunk Rád Napk<izi otthonos ovoda 72I00-O8 cím - kötelező feladat
ťĺnanszirozási műkĺidésibevételen belül aZ irźnyítőszervi tĺímogatráskéntfolyósított
történő jővźtírása e|őhźnyzatźú635,0 e Ft-tal és a kiadás személyi
támogatás fizetési szźĺľ/rźn
juttatás, ezen belĹil a tĺiľvénýillefunények, munkabérek e|őirźnyzatźú500,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő jríľulékokés szociális hozzź!álrulasi adó e|őirźnyzatát |35,0 ę Ft-tal
csökkenti I. felévi béľmegtakaľítrĺselvonása címén.
Tátika Napkĺizi otthonos ovoda 72100-04 cím - kĺjtelező feladat - finanszírozĺĺsi
műkodési bevételen beltil az irányítószervi támogatasként folyósított tĺĺmogatrísfizetési
számlén t<irténő jőváíĺasa eloirźnyzatźItf54,0e Ft-tal és a kiadás személyi juttaüís, ezen beltil
a töľvényi illetmények, munkabérek e|óirźnyzatźú200,0 e Ft-tď, a munkaadót terhelő
jarulékok és szociális hozzájánllĺási adó előirényzatát 54,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi
bérmeg1akaľítaselvoniása címén.
Koszorú Napközi otthonos óvoda 7210O-I3 cím . kötelező feladat - ťlnanszítozási
miiködési bevételen belül az irźnyitőszervi trímogatásként folyosított tímogatas fizetési
szźlmlźntöľténő jőváírasa előiĺźnyzatat254,0 e Ft-tď és a kiadas személyi juttatás, ezen beltil
a ttiľvényiilletmények, munkabérek előfuźnyzatźtt200,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jłĺrulékokés szociĺĺlishozzźljárulasi adó e|őbányzatát 54,0 e Ft-tal csökkenti I. felévi
bérmegtakarítĺĺselvonasa címén.
Hétszínvhág Napkĺizi otthonos óvoda 72I0O-|2 cím - kötelező feladat
ťlnarszírozási működési bevételen belül az irźnyítőszewi támogatásként folyósított
támogatás ťĺzetésiszrímlan tcirténő jőváírása e|őirźnyzatát |.270,0 e Ft-tal és a kiadas
személyi juttatás, ezen beliil a törvényi illetmények, munkabérek előirźnyzatźÍ1.000,0 e Fĺ
tal' a munkaađót terhelő jĺĺrulékokés szociális hozzajaru|asi adó előinínyzatźú270,0e Ft-tal
csökkenti I. felévi bérmeglakafitźts elvonása címén.
Mesepalota Napközi otthonos ovoda 72I00-I4 cím - kĺĺtelező feladat - ťĺĺanszírozási
míiködési bevételen belül az irźnyitószeľvi tímogatrískéntfolyósított támogatás fizetési
szźtmlźntöľténő jővźńrasa e|őlrźnyzatźń254,0 e Ft-tal és a kiadas személyi juttatas, ezen beltil
a t<ĺrvényiilletményet munkabérek e|őirźnyzattú200,0 e Ft-tď, a munkaadót teľhelő

z)

jĺĺrulékokés szociális hozzájárulasi adó előirányzattlt 54,0 e
bérmegtakarítás elvonása címén.

Fĺtal csökkenti I.

félévi

-

Gyerek-virág Napközi otthonos óvoda ]2I0O-O5 cím - kötelező feladat
ťĺnanszírozásimfüödési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás ťlzetésiszámlan ttirténő jővźńrasa eIőirźnyzatát 3.810,0 e Ft-tal és a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek eLóirányzatát 3.000,0 e Fĺ
tal, a munkaadót terhelő jrárulékok és szocialishozzájźrulási adó előirźnyzatát 810,0 e Ft-tal
csokkenti I. félévibérmegtakarítás elvonasa címén.
Kincskeľeső Napközi otthonos óvoda 72|00-06 cím - kĺitelező fe|adat- finanszíľozási
működési bevételen bęliil az iriĺnyítószervi támogatasként folyósított támogatás fizetési
szźľmltn történő jővákásae|oirźnyzatát 381,0 e Ft-tal és a kiadĺĺsszemélyi juttatas, ezen belül
a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 300,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájtrulási adó előirźtĺyzatát 81,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi
bérme gtakaľítás elvonasa címén.

-

Pitypang Napközi otthonos Ővoda 72100-15 cím - kĺĺtelező feladat - finanszíľozási
működési bevételen belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatásfizetési
szám|án történő jőváirása eIőirányzatátZs4,O e Ft-tal és a kiadas személyi juttatas, ezen belül
a törvényi illetmények, munkabéľekelőiriínyzatźtt 200,0 e Ft-tal, a munkaadót tęrhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó e|őirányzatát 54,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi
bérme gtakarítás elvoniása címén.

-

az onkormanyzatkiadás l1l08-02 cím finanszírozási mfüödési kiadáson belül az
irźnyitőszervi tĺĺmogatáskéntfolyósított trĺmogatás fizetési szám|źn tĺĺľténőkiutalĺísa
kötelező e|őirtnyzatárőI 2I.649,0 e Ft-ot, a az irźnyítőszervi tĺímogatáskéntfolyósított
tiĺmogatás ťlzetésiszém:/rźntöľténő kiutalása - önként vá|la|t feladat _ e|őirźnyzatźrőI 1.65 1,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadĺís11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékonbďtu| az

általĺínos tartalék _ ktitelező feladat - e|olĺányzatáĺa.
a Józsefuĺírosi Közteriilet-feliigyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat 80101 cím
kötelező fe|adat _ bevétęli finanszírozasi mfüödési bevételen belül az irányítószeľvi
tĺĺmogataskéntfolyósított tamogatas ťlzetésiszźmJréntörténő jôváírása e|őirźnyzatát 10.600,0
e Ft-tal, és a kiadĺás személyi juttatason beltil a tdrvényi illetmények, munkabérek
előirźnyzatát 8.000,0 e Ft-tal, a munkaadót terhęlő jrírulékokés szociális hozzájaĺu|ási adó
eIőirźnyzatát2.600,0 e Ft-tal csĺikkenti I. felévi bérmegtakarítas címén.
a Józsefuĺárosi Közteľiilet-felügyelet és VĺĺrostizemeltetésiSzolgáIat 80103 cím
kcitelező feladat _ bevételi ťlnanszírozźsimfüödési bevételen belül az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számiźnttirténő jőváírźsa e|őirányzatźú 6.350,0 e
Ft-tal, és a kiadas személyi juttatĺísonbeltil a tĺirvényiilletmények, munkabérek eLőirźnyzatźú
5.000,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzátjaraIěsi adó előirźnyzatźft
1.350,0 e Ft-tal csökkenti I. félévibérmegtakarítĺáscímén.
.
a Józsefuĺĺrosi Közteľület-feltigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgĺĺlat80105 cím
kötelező fe|ađat_ bevételi ťtnanszírozźsiműkĺjdési bevételen beliil az lrźnyítőszervi
támogatasként folyósított támogatás fizetési szźtm|án történő jőválrősa előlľźnyzatźú
l.524,0 e
Ft-tal, és a kiadĺás személyi juttatáson belül a tĺirvényiilletmények, munkabéľek előirźnyzatźt
I.200,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjaru\źtsi adó e|őirźnyzatźú
324'0 e Ft-tal cs<ikkenti I. félévibérmegtakarítĺís
címén.
a Józsefuiĺrosi KözterĹilet-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80109 cím
ktltelező feladat _ bevételi Íinanszírozasi mfüödési bevételen beliil az irányitőszeľvi
támogatásként folyósított támogatas fizetési szźtmlźntĺĺľténőjővákźľĺaeLőlĺényzatát 3.175,0 e
Ft-tal, és a kiadlís személyi juttatáson beltil a t<iľvényi illetményet munkabéľeke|őkźnyzatát
2.500,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hoznjőĺulási adó e|őlľányzatźi
675,0 e Ft-tal csökkenti I. felévi bérmegtakaľítás címén.
24

-

a Józsefuárosi K<jzterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szo1gálď 80108 cím
bevételen beltil az irźnyítőszervi
önként vállalt feladat _ bevételi ťlnarszírozási míĺkĺjdési

támogatásként folyósított tĺĺmogatrĺsfizetési szám|źn történő jővźirása e|okányzatát 1.651,0 e
Ft-tal, és a kiadás személyi juttatráson beltil a törvényi illetmények, munkabérek e|oirźnyzatźú
1.300,0 e Ft-tal, a munkaađót terhelő járulékok és szociális hozzźljźruIási adó előfuányzatźń
351'0 e Ft-tal cstikkenti I. felévi bérmegtakaľítascímén.

4I.ĺ A Polgáľmesteri Hivatal Íiĺlépcsőjénekszőnyegezése bruttő 7.620,0 e Ft-ba keľĹĺl.A

szőĺyegezést indokolja' hogy a Polgármesteń Hivatal (központi éptilet) főlépcsőjének fokai a
taľtós igénybe vétel miatt elkoptak, ezá|ta| csúszóssá váltak, melyen jő ťtzikai ellenálló
képességgel ľendelkező szőnyeg lefektetésével jelentős mértékbenjavíthatnrĺnk, így egyszerre
nyújtana kellemes esztétikai |áNźľryt, kényelmet és biĺonságot, továbbá ęzzę| az épi|et
hosszan taľtó hőszigetelő és zajcsökkentő teljesítményétis fokozhatnánk. Kĺlltségvetési
fedezetként javaslom a Vĺĺrosmarketing mfüödési céltaľtaléke|óirźnyzatát megjelĺilni.

A Képviselő-testület
- aZ onkoľmányzatkiađás 11107-01 cím _ önként vállalt feladat _ mfütjdési cél és

általános taľtalékon belül a városmaľketing előirányzatfuő| 7 .620,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím - kotelező feladat - kiadás műk<jdési ťlnaĺszirozási kiadáson belül
azirtlĺyítőszervitźmogatásként folyósított támogatas kiutalása e|őfutnyzatźra.
a Polgáĺmesteri Hivatal |2201'-01 cím kötelező feladat bevételi műkĺjdési
ťlnanszírozási bevételen beltil az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatiĺs
fizetési szźmlźntöľténő jóváíľasa e|óirźnyzatát és a kiadás beĺvhazás előirźnyzatát
7.6f0,0 e Ft-talmegemeli a fiĺlépcsőszóĺyegezése címén.

-

A karácsonyi díszkivilágíĹĺselőiranyzatźnak kiegészítésesziikséges 3.500,0
összegben, melynek fędezeteként javaslom a mfüödési általanos taľtalékotmegjelĺĺlni.
42.l

ę

Ft

A Képviselő-testtilet
- az onkorm:ányzatkjadźs 11107-01 cím miĺködési cél és általános taľtalékon belĹil az
áltaIanos taľtalék - kĺitelęző feladat _ e|óirźnyzatarćÄ 3'500,0 e Ft-ot átcsoportosít a
dologi előirźlnyzatára
kiadás l1405 cím - <ĺnként vźů|aĺtfe|ađat_
43.l A közbiztonság megerősítése érdekében2014. szeptember 1. napjától 45 napon keresztiil
javasolt közös jnőrozést tartani a Szigony - Tömő - Práter utca szakaszon. A jźnőrozést a
kerĺileti rendőrség és a Polgáĺőrség látná eI, szewezetenként 2 fővę| f4 őrás szolgálattď.
Javaslom a feladatellátásért űmogatás formájában a ľendőrség 5.400,0 e Ft, a Polgaľőrség
4.500'0 eFt dijazasát, melynek fedezete a műktjdési áltďanos taľtalékÍólbiaosÍtható.

A Képviselő-testiilet

-

az onkoľmĺínyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat _ e\őirźnyz.atźtről9.900,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11105 cím - önként vrĺllďt fe|adat _ mfüödési célútámogatrĺsok á|Iamháztaľtĺĺson
beltilre e|őirźnyzatara 5.400,0 e Ft-ot a mfüĺjdési célútĺímogatasok áIlanbáztartiíson
kívülľe előirźnyzatáľa 4.500,0

e Ft.ot.

25

Fentiek mialt az á||aĺnháńartásľól szóló 20II. évi CXCV. tĺĺrvény34. $ (5) bekezdése, a
MagyarországheIyi önkoľm:ányzatairő| szőIő 2011. évi CLXXXX. tÓrvény 42. s I. pontja
a|apjźn az alź.řbi rendelet-tervęzetet terjesztem elfogadasra a Képviselő-testtilet elé.
Budapest, 2014. augusztus
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I.
1.l A

Képviselő.testületi dtintéseket tarta|maző módosításoknak
ktiltségvetésľől szólĺó ľendeleten v a|ő átv ezetés melléklete

^

2014. évi

a

80l20|4.(v.14.) szźtm,(l hatttrozatźtbarl döntĺitt a
bankszámlaszerződés módosítasĺĺrótés a bankköltségek emelkedése miatti a költségvetés
Képviselő-testtilet

módosításaľól.

- Az

onkormźnyzat kiadás 11107-0l cím Műk<jdési cél és általanos taľtalékonbelül a
bankköltség cé|taĺalék- kötelező feladat _ e|okźnyzataľól 1.803, 0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím - kĺitelęző feladat - finanszírozési mfüödési kiadáson belĺil az
irĺínyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirányzatára.
- A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40102 cím bevételi _
kote|ező feladat - ezen belül a ťlnanszírozźlsiműködési bevétel irányítószervi szervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|áĺ töľténő jőváirésa elókźnyzatźttés ęzzel
egyidejűleg a kiadás đologi- kĺjtelező felađat- eLőirtnyzatát 506,0 e Ft-talmegemeli,
- Az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi - kotelezo fę|adat - ezęn belül a
ťĺnanszitozási múködési bevétel irányitőszervi szervi támogatásként folyósított támogatás
ťlzętési számlán tĺjľténőjővźtírása e\oirtnyzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi - kĺltelező
feladat - e|oiráĺyzatźúL97,0 e Fttal megemeli,
- a Józsefuĺírosi IntézménymrĺkĺidtetőKĺizpont 7210| cím bevételi _ kcĺtelező feladat - ezen
belül a ťlnanszítozási műkĺjdésibevétel irźnyítőszerviszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szémiźntörténő jóváírásae\oirźnyzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi
-kote\ező feladat - e|oirźnyzatát 1.100,0 e Ft-tal megemeli.

2.ĺ AKépviselő-testiilet a82-83l20|4.(V.14.) számíhatáľozatokban emléktábla kihelyezések
támogatásról dönt<itt, és a9Oĺ20I4.(V.14.) szźtműhatźlrozatta|a költségvetést módosította.

- az onkormźnyzat kiadás

11107-01 műkĺidésicél és ĺíltďanos tartalékon beltil a Sántha
_ ĺinkéntvállalt fe|adat - céltartalék előirźnyzatről' 129,5 e
keret
Péteméalpolgĺĺrmestersaját

Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím _ önként vállďt feladat _ mfüödési célútámogatások
á||amhaztartáson kívĺilľekiadĺísie|őfuźnyzatźna70,0 e Ft-ot _ dľ. Csapody Vera emléktábla
kihelyezés -

,

munkaadót terhelő jtáľulékok és szociális hozzajźru|ási adó e|őirźnyzatźlra9,S e

Ft-ot,a l110l cím_ĺinkéntvállaltfeladat-bęruhazasíeLőlĺźnyzata50,0eFt-otSinkaIstvan
emléktĺáblakihelyezése címén..

3.ĺ A

Képviselő'-testĹilet költségvetés módosítassď egyutt

hatfuozatában a

ľÉR-roZ,,A,, pźiyźaatta|kapcsolatos döntéseket

a

92l20I4.(V.14') számú

fogadta el.

- az onkoľmźnyzatkiadás 11605 cím _ tinként vá|Ia|t faladat _benftazási (utak felújítasa)

e|őkźnyzatáÍőI28.467,5 e Ft-ot, aberuhźaź.si(műszaki ellenőľzés) előirźnyzatźlről 1.000,0 e
Ft-ot, a dologi (múszaki ellenőrzés) e|ofuźnyzatáÍól 1.500,0 e Ft-ot, a felhaĺmozÁsi cé|,ő
támogatasok áI|aÍÍ]háztaÍtĺísonkívüIre (üáľsashĺízakfelújít.ási tamogatása) előlĺźnyzatrő|
4.810,5 e Ft-ot átcsopoľtosít és ugyan ezen címen beltil abervházźsok (rÖz-ľÉRkialakítrís)
e|őirźnyzatra 4.800,0 e Ft-ot, a dologi kiadási előirźnyzatra ftommunikáció) 2.000,0 e Ft-ot, a
b ervházások e|őir źny zataru (tarta|ék) címen 28 .97 8,0 e Ft- ot.

4.ĺ A Képviselő-testiilet a 93ĺ2014. (V.14.) szźlmű hatźrozatźhanközfogla|koztatás címén
módosította a JóHíR Kft.z0I4. évi támogatási e|oiráĺyzatźú.

f7

-

Az onkormanyzatkiadás a 1l107-01 cím működési cél és általános tartalékon belul a
kcĺzfoglalkońatás önĺész e\őirźnyzatról - kötelező felađat_ 3.745,9 e Ft-ot átcsoportosít a
1 1804 cím működési célútĺímogatasok á||anháztartáson
kívülre _ kote|ező feladat -

előirányzatźrakozfog|alkoztatásönľészecímén.
Az onkormźnyzatkiadás 1 1805 cím _ kötelező feladat - működési célútámogatasok
á|lamhőztaÍtáson kívülre e|óirtnyzatrőI 512,0 e Ft-ot átcsoportosít a Il804 cím kötelező
feladat - műkĺjdésicélútĺĺmogatĺĺsoká||aĺnhźúarttsonkívtilre előirźnyzatra egy fo
zenekarvęzető 2014. június I-tő| 2014. szeptember 30-ig történő fogtalkoaatás támogatása
címén.
5./

A

Képviselő-testĺilet a 94/20I4.(Y.l4.) szĺĺmúhatźrozatában kciltségvetésmódosítással
JKH t<jrzstőke emeléséről és a kiizfogIa|koztatás örľészének támogatasaĺól.

együtt dönttjtt a

-

Az

onkormányzat kiadas IIIO7-02 cím felhalmozási céltaľtalékonbelíil a
Józsefuárosi Közĺisségi Házak Nonprofit Kft. tĺĺľzstőkęemelése _ önként vállalt feladat _
előirányzatról 2.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a Il502 cím - önként váIlalt fęladat _ beruhazások

eloírányzatára.
Az onkoľmányzat kiadás a l1 107-0l cím Mfütjdési cél és általános tartalékon belĺil
a kozfog|alkoztatás örľész e|őirányzatról _ kĺjtelező fe|ađat_ 396,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11805 cím műk<idési célútámogatások á|Iamhźtnntáson kíviilre _ kötelező feladat _
e|óftźnyzatára.

Képvisęlő-testt'ilet a 97l20I4.(V.14.) számű hatfuozatéban költségvetés módosítással
egyiitt döntött a tuľisztikai időszakban a Népszínházutca és az abba torkolló utcák kĺivetkező
utcakereszteződéséig taľtó szakasza, a II. János Pál pápa téren a metľókijáľat kĺizvetlen
köľnyezete és a Teleki Lász|ő tér közbiztonságát és altďanosan elvarható rendjét negatívan
befolyásoló magataľtások csökkentése érdekébencéliranyos jáĺőľszo|gá|at megszeľvezéséľől
2014. május l5-től október 3|-ig, és a feladatok ellátasáľól és többlethulladék kézi
takarítasaÍől és annak költségeiről.

6.l

- Az onkormtnyzatkiadĺĺs 11107-01 cím műkĺjdésicél és általános

taľtalékon belül az
áItalĺĺnostartďék e|őirźnyzatĺól _ kötelezó fę|adat _ 6.483,6 e Ft-ot átcsopoľtosit a |1l08-02
cím Íinanszírozási miĺkĺjdésikiadlíson beltil az irźnyítószervi tĺĺmogatráskéntfotyósított
támogatás kiutalása_ önként vá|la|t fęladat _ eLőlĺźnyzatfua.
- A Józsefüaľosi Közteriilet-felügyelet és Viárostizemeltetési Szolgálat 80103 cím _ ĺinként
vá||alt feladat - bevétel működési finanszírozísi bevételeken beliil az irányítő szervi
támogatĺásként folyósított támogatás fizetési számlán töľténő jóváírás előlrźnyzatźt |.2|9,t e
Ft-tal, és a kiadás - iinként vállalt fe|ađat- személyi jutüatas előirźnyzatát 960,0 e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő jráľulékok és szociĺĺlishozzajaĺu|ĺási adó e|őfuźnyzatźú259,I e Ft-ta|
célj elleggel megemeli kézi takarítĺĺscímen.
- a Józsefuĺĺrosi Kĺiĺeriilet-felügyelet és ViáľosĹizemeltetési Szolgálat 80106 cím - tinként
vá|Ia|t feladat - bevétel mtĺkĺjđési
ťlnanszítozÁsi bevételeken beltil az iränyítő szęrvi
tamogatásként folyósítotttátmogatźts fizetési szźmIéntöľténő jóváfuas előirányzatźú |.750,9 e
Ft-tal és a kiadĺís- önként vállalt feladat - személyi juttatas e\őlrźnyzatźú1.305,0 e Ft-tď, a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozz.ajźru|asi adő e|i5irányzatát 352'4 e Ft-tď, a
dologi e|ófuźnyzatźú93,5 ę Ft-tal céljelleggel megemeli jároĺszo|gáIatellátásacímen.
- a Józsefvlĺrosi Kĺĺzteľtilet-felügyelet és Váĺostizemeltetési Szo|gźiat 80109 cím - önként
vállalt feladat - bevétel miĺködési ťInarsritozÁsi bevételeken belĹil az trartyítő szewi
támogatásként folyósított támogatas fizetési szám|án tĺjrténőjőváirás előlĺźnyzatát3.513,6 e
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- önként vállalt feladat - műk<jdési célútámosatások ěi|anháńartáson
belülre e|őírźnyzatát megemeli jáľőrszolgálat címén.
Ft-tal és a kiadás

7.ĺ A Képviselő-testiilet a98l20I4.(V.14.) sziímúhatźrozatával elfogadta a20|3. decęmber

18. és 201^4. február 28. kĺjzötti ľenđkívüliidőjĺĺrásról szóló feladatok beszámolóját és annak
költségeit.

- Az onkotmźnyzat kiadás 11107-0l cím mfüödési céltartalékrendkívĹili hideg időjarás
miatti intézkedések és feladatok költségei - <inként vállalt feladat e|őirźnyzataról 8.682,1 e Ftot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat - finanszíľozĺĺsimfüödési
kiadáson belül az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatas kiutalĺísae|őírźnyzattra.
- A Józsefuaľosi Köztertilet Felügyelet és Várostizemeltetési Szolgálat 80106 cím _ ĺjnként
vállalt feladat - bevételi ezen belül a finanszírozási működési bevéte| írźnyitószervi szervi
támogatásként folyósított tĺĺmogatás f,rzetési szám|źn töľténő jóváírása e|őirźnyzatát 8.682,l e
Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás - önként vállalt feladat - személyi juttat.ĺs e|őirźnyzatáń
4.031,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźĄźlrulási adó e|ókányzatźŃ
1.089,0 e Ft-tal, dologi e|őirányzatát3.56f,| e Ft-tal megemeli.
8./ A Képviselő-testtilet a 99lf0|4.(v.14.) szźrrĺűhatfuozatában költségvetés módosítassal
egyiitt dtĺnttjtt a gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása céljából ellátrási
szerzőđéskötéséről.

- Az onkormźnyzat bevétel 11301 cím _ kote\ező feladat - intézményi mfüĺidési bevételi

e|őirtnyzatot és a kiadĺĺs1l107-01 cím működési általanos és céltartalékonbeltil az áita|źnos
tartďék - kötelező feladat - e|őhźnyzatát 64|,6 e Ft-tal megemeli időarányos készenlétidíj
címén.

9.ĺ A Képviselő-testÍilet a I02l20|4.(V.14.) számí hatźrozatában a lőzsefuáľosi Szociális

Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ engeđélyezettlétszámát hatźttozott időrę megemelte,
valamint költségvetés módosítĺĺssal egyiitt az tlj áIlashelyek elhelyezése és a mfüödtetésre
költségvetési fedezetet biztosított. A hatźtĺozatban tévedésből a mfüödési és a felhalmozasi
cisszeg elírásra került, ezért a rendeleten tĺĺrténőelőľrátnyzat átvęzetés szfüséges.

- A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett |étszőmátt _
kcitelező feladat - a 4a|02 címen hatźtrozott időtaľtamľa 2014. június 01. napjától 2014.
decembeľ 31. napjĺĺig2 ťove| - szakalkalmazot7 - megemeli, így a költségvetési szeľv
engedélyezett|étszźtma2Ol4. június 01. napjátó|2014. december 3I.napjáigI79 fő.
- Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím miikĺidésicél és általános taľtalékĺnbelĺil az

általános tartďék _kote|ező feladat - e|őirányzatarőI1.083,3 e Ft-ot átcsoportosít a II108-02
cím finanszírozási mfüödési kiadáson belĺil az iľányítószervi támogatasként folyósított
tĺímogataskiutalrĺsa - kötelező feladat _ e|őirányzatára 583,3 e Ft-ot, a frnaĺszítozási
feIhalmozási kiadason beliil az tźnyítőszeľvitamogatĺásként folyósított tĺímogatás kiutalĺása _
kotę|ező feladat _ e|őlĺźnyzataľa500,0 e Ft-ot.
- A Józsefulíľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102 cím _
kote|ező feladat _ bevételi mfüödési finanszírozĺsibevételen belül az trźnyítőszeľvi
támogatasként folyósított tĺímogatĺsfizetési szám7án tciľténő jővźúrźsaeIoitányzatát és ezze|
egyidejűleg a kiadĺás dologi - kötelező feladat - előirźnyzatźLt 583,3 e Ft-tal megemeli a
többlet míiködési kĺĺltségekcímén.
. A Józsefuaľosi Szociális Szo|gźt|tatő és Gyermekjóléti Központ bevétel 40|02 cím _
kote|ezo feladat _ bevételi fe|ha|mozźlsi Íinanszíľozźsibevételen beltil az lľźnvítőszervi

támogatásként folyósított támogatás Íizetésiszźtm|tn töľténő jóváírása e|oirźnyzatát és ezze|
egyidejűleg a kiadás fe|ha|mozási _ kĺjtelező feladat - e|őirźnyzatát 500,0 e Ft-tal megemeli
számítőgép és bútoľokbeszetzése
10./ A Képviselő-testĹilęt a I05l20I4.(v.14.) számú határozatában kĺiltségvetésmódosítiíssal
együtt dĺinttitt a lőzsefvźttosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes
Ttĺzoltó EgyesĹilet 20 I 4. évi trĺmogatásaról.

- az onkormźnyzat kiadas 11107-01 cím mfüĺĺdésicél és általanos tartalékon belül a
vaľosmarketing céltartalék_ tjnként vállalt feladat _ etőirrányzatźrő|, 5.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a 11105 cím tjnként vállalt feladat miĺktjdésicélútámogatások
áIlamhánartáson kíviilľeelőirányzatźlra 3.700,0 e Ft-ot, felhalmozási célútrĺmogatasok
á|Lamhźńartason kíviilľe - gépjáľmű beszerzésľe - e|őkźnyzatara 1.300,0 e Ft-ot.
1|'.ĺ A Képviselő-testület a 106ĺ20L4.(V.14.) számuhattrozatźlban a TÁMOP-P-3'l'4-08/12008-0021azonosító pćiyázatta| kapcsolatosan hozott dcjntést, a7za|, hogy a többletképzés
költségét és annak késedelmi kamatát megfizeti. A döntés egyben dologi e|óirźnyzaton belüli
átcsoportosítást is igényel, amely ahatźrozatban nem szeľepelt.

Az onkormányzat kiadas 11706-02 cím dologi előirtnyzaton belül a peres ügyek, iĺgyvédí
díjak egyéb dologi kiadások _ kötęlező felađat_ e|őirźnyzatfuő| 907,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 1'I]06-02 cím dologi eloirźnyzatĺĺnbeltil az egyéb dologi kiadłĺsok,késedelmi kamat _
önként vállalt feladat _ e|őírźnyzatttra3l2,3 e Ft-ot, az egyéb szo|gá|tatások dologi _ önként
-

véůIaltfeladat _ e|őirźnyzaténa605,0 e Ft-ot.

12.l A Képviselő-testĹilet a |I0120|4.(VL11.) számú hattrozatźlbaĺla Magđolna Negyed III.
program megvalósításával kapcsolatos dtjntést hozottköltségvetés módosítiíssal egyiitt.

Az onkormányzatkiadrás I|604 cím taľsadalmi és gazdasági programok soriín a kialakítrĺsra
keľĹilő nonprofit szolgźitatő helyiségek ľezsikĺiltségeés infľastrukturális kĺiltségedologi
elóírőnyzatról _ önként vállalt feladat _ 4.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a Il108-02 cím
ťlnartszírozási mfüödési kiadáson be|ul az iľiĺnyítószervitámogatasként folyósított tĺĺmogatás
kiutalása _ tinként vállalt feladat - e|őirźnyzatźra'
- A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 40102 cÍm - önként vźllalt
feladat _ bevételi mfüĺidési ťlnansarozźsi bevételen beliil az irźnyítőszervi tĺĺmogatásként
folyósított tĺĺmogatas fizetési szźm|źnttjľténő jőváírása előirányzatát és ezze| egyidejűleg a
kiadrís dologi e|őirtnyzatát 4.000,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a Magdolna Negyed III.
pľogram nonprofit szolgźitatő helyiségek ľezsikciltsége és infrastrukľuľiĺlisköltsége címén.
-

13.ĺ A KépviselőtestĹilet a I1I/20I4.(VI.l1.) szźmú,hatźrozatábanköltségvetés módosítással
egyutt a TERKOZ ,,A,, páIyźzattď kapcsolatban dĺjntött.

az

onkormźnyzat kiadás 11605 cím _ cinként váltďt feladat _ a beruhĺázźsok e|őirźnyzat
tartaIék előírźnyzatáÍő| 28.978,0 e Ft-ot, aberuhźzasi (közmiivek felújítasa)előlrányzatáróI
4.300,0 e Ft-ot átcsoportosít abenŕ,lźzĺási(utak felújítása) e|őirźnyzatfua 19.518,0 e Ft-ot, a
mfüĺjdésicélútĺĺmogatások áIlaĺnháztartźson kívülľe (a Vasas Művészegyüttes Alapífuány
Ĺímogatĺása)előlĺ,anyzatźtra2.000,0 e Ft-ot, a 11108-02 cím finansziĺozźsi felhalmozasi célú
kiadáson beItil az irźnyítőszervi támogatasként folyósított támogaüĺs kiutalĺása előlĺźnyzatra
5.000,0 e Ft-ot a Józsefiľaľosi KözteľĹilet-feliigyelet és Varosiizemeltetési Szo|gálat
támogatĺísa,és 6.760,0 e Ft-ot a Józsefuĺárosi Egyesített Bölcsődék tźlmogatésacímen.
-

-A

Józsefuárosi Közterĺilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - ĺjnként
- bevételi felhalmozasi ťlnanszírozźsibevételen beltil az irźnyitőszervi
támogatásként folyósított tźtrnogatás fizetési számlan tĺjrténőjőváirása e|őírźtnyzatát és ęzzę|
egyidejűleg a kiadás felújíftĺsieloírźnyzatát5.000,0 e Ft-tal megemeli a Mikszáth téri
szökőkút felúj ítása címen.
- A Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ önként vállalt feladat _ bevételi
felhalmozási ťlnanszirozási bevételen beltil az irźnyitőszewi támogatasként folyósított
támogatás fizetési szĺmlán történő jőváírása e|őírányzatźú és ezzel egyidejűleg a kiadĺĺs
felújításie|oirtnyzatźIt 6.760,0 e Ft-tal megemeli a JźÍékvfuBcjlcsőde közösségi célú
megrijítása címen.
-az onkormźnyzat kiadás 11605 cím _ onként vállalt faladat _ dologi kiadási e|őfuźnyzatrőI
(k<ĺzösségfoľmáló elemek, pľogĺamok)eloírźnyzatról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a miĺködési
célútámogatások á||amhánartźson kívülre e|okányzatra a Civilek a Palotanegyedért
Egyesület támo gatása címen.

vállalt feladat

14.ĺ A Képviselő-testtilet a róuÍn Józsefuárosi Nonprofit Kft. zOI4. évi iz|eti tervének
módosításával egyidejűleg, költségvetés módosítiĺsáľól dtintĺitt a II4|20I4. (W. 11.) számú
határozatában.
-

Az onkotmźnyzatkiadás l 1107-01 cím műkĺjdésicél és általános tartalékon beliil a JóHír

kiegészités _ önként vállalt feladat _ működési céltartalék
kft. és a KĺizcĺsségiHaztźmogatís
előirényzataľól 40.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím _ ĺjnkéntvállalt feladat miĺködésicélútrímogatásállamhźztartásonkíviilľee|ohźnyzatźlra.

15.ĺ A Képviselő-testĺilet az

12O120I4.(VL11.) szĺĺmúhatźrozatźbanköltségvetés
módosítással, valamint előzetes kĺitelezettségvállalással egyiitt dĺĺntött páIyázat kiírasĺáĺóla
lakóépületek energiatakaľékos felújítása és koľszenĺsítésetrárgyában.

-Az onkormányzat kiadas |1705 cím - önként

váůIa|t feladat

_ kiadás felhalmozasi

célú
támogatások áIlanháztaľtason kíviilre e|oirźnyzatan belül a tfusashźtzak felújíĹísavissza és
vissza nem térítendő tĺímogaüás eloirányzataÍól 1.550'0 e Ft-ot átcsopoľtosit a |1705 cím önként váI|a|t feladat - kiadás felhalmozási célútĺĺmogatasźilanháztaÍtáson kívtilre
e|őirźnyzatĺĺľatarsasházak energiatakarékos felújításáľąkorszenisítésérenyújtandó vissza
nem téľítendőtámogaĹás címén.

16.ĺ AKépviselő-testiilęt a 123ĺf0|4.(VI.11.) szímúhatźnozatźhan kdltségvetésmódosítĺssal
egyĹĺtt döntött

a

kĺiznevelésiintézrnényekműködtetői feladatainak ellátasával kapcsolatosan.

- Az

onkormźnyzat kiadrĺs 11107-01 cím mfüödési céI és' ĺiltalános taľtalékon belül az
általános tarta|ék _ kote|ező feladat - előiľĺányzatfuő| 605,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas
11108-02 cím - önként vźtl^|alt feladat _ mfütjdési finanszírozźsi kiadason beliil az
irźnyítószervi támogatrĺsként fotýsított támogatĺás fizetési sz,źľ.ĺifuautaliĺsa e|ókányzatáľa
360,0 e Ft-ot, a felhalmozasi finanszírozási kiadĺĺsonbeltil az irźnyítőszewi támogatrísként
folyósított támogatas fizetési szźm7źrautalása előfuányzatźlraz4s,O e Ft-t.
- A Józsefuĺáľosi lntézménymfüĺidtető Kĺizpont 72103 cím - ĺinkéntvá|lalt feladat _ működési
ťlnanszirozasi bevételen beltil az irányitőszervi tĺámogatĺáskéntfolyósított tamogatlís fizetési
szźtmlán történő jővźirźsaelőirźnyzatźLt360'0 e Ft-tal, felhalmozĺási finanszíľozasi bevételen
belül az az iányítőszeľvi tĺímogataskéntfolyósított támogatás ťtzetési szĺĺmlán történő
jőváírása e|oírtnyzatźLt 245,0 e Ft-tal és ezzę| egyidejűleg a kiadas dologi _ ĺinkéntvźt|Ia|t
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feladat _ előirtnyzatźt 360,0 e Ft-tal, beruhazási - ĺjnkéntvállalt feladat
e Ft-tal megemeli a U I 5 . mellék]etben részletezettek címén.

-

e\őirtnyzatźĺt f45,0

17.l A Képviselő-testiilet a If4ĺ2014.(VI.1 l.) szrĺmúhatźrozatában alapífuányi támogatasok
odaítélésérőldöntĺitt költségvetés módosítassal együtt.

-,q.z onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általĺínostartalékon belül az
egyhźzak, egyhází kĺizösségek támogatása céltartalékönként vrállalt feladat
eloírźnyzatlíról400,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat felhďmozĺĺsi célúátadott pénzeszkoz e|őirźnyzatźra lézus Tarsasága Alapífuany 18.

nęmzetközi arrĺatőr filmszemle és fotópályźzatmegrendezésének tĺĺmogatiísacímén.
- Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műk<idési cél és általanos tartalékon beliil a civil
szervezetek, a|apítványok támogatása céltartalék- önként vállalt feladat _ elohźtnyzatáĺőI
450,0 Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - mfüödési célú
átadott pénzeszkoz e|őirtnyzatáta ahatározatban meghatéttozott 7 a|apitvány támogatása
címén.
18.i A Képviselő-testület a I25/f0I4. (u.l l.) számú hatźlrozatában ktĺltségvetésmódosítással
egyiitt döntött a Katica Bölcsőde és ovoda engedélyezettlétszámźnak emeléséről.

-A Katica

Bolcsőde és Napkdzi otthonos ovoda btilcsődei részlegének szakalka\mazott

engedéIyezett|étszźlmát _ kötelező feladatellátas érdekébet - 20L4. szeptembeľ 01. napjától 1
fővel megemeli, így a költségvetési szerv kcitelező feladat engedéIyezett |étszźlma f0I4.
szeptember 01. napjátőI 47 főrő| 48 főre módosul, összes engedélyezettlétszźlma49 főro| 50

fore módosul.

-.q.z onkotmźnyzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános tartďékon belül az
általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatźlrőI 646,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás

11108-02 cím _ kötelęző feladat - finanszíľozási működési kiadáson belül azirźnyitőszeri
támogatasként folyósítotttźlmogatźtskiutalása e|őfuźnyzataľa 588,0 e Ft-ot, . a kiadlás 1l10802 cím _ önként vállalt feladat _ ťĺnanszírozasimfüödési kiadáson belül az fuźnyítőszeťr
tĺĺmogatáskéntfolyósítotttámogatźts kiutďasa e|őirźnyzatára 58,0 e Ft-ot.
-A Katica Btjlcsőde és Napközi otthonos ovoda 72100-16 cím bevételi finanszírozási
mfüodési bevételen belül az irĺĺnyítószervitamogatasként folyósított tamogatlĺs fizetési
számlźn tĺirténőjőváíĺźlsa- ktitelező feladat _ e|őirźnyzatát 588,0 e Ft-tal, a kiadas személyi
juttatas, ęzen belül a ręndszeľes személyi juttatas _ kĺitelező feladat - előitźmyzatát 463,0 eFt-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékokés szociális hozzájarulási adó eLőlĺźnyzatźú125,0 e Fttal megemelifDl4. szeptember l-től 1 fő bĺilcsődei álláshely-bővítés címén.
- A Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda 72100-16 cím bevéte|i ťĺnanszírozźsi
mfüödési bevételen beltil az irźnyítősze:rvitamogatasként folyósított támogatás fizetési
számlźn ttiľténő jóvlĺírása _ tinként vállalt feladat _ eIőirányzatát 58,0 e Ft-tal' a kiadás
személyi juttatĺís,ezen belül a cafeteľia _ önként váIla|t feladat - előiľźnyzatát 43,0 e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális llozzájátulási adó előirźnyzatát I5,0 e Ft-tď
céljelleggelmegemeli 1 fii álláshely cafeteľia juttatrĺsa címén.
19.ĺ A Képviselő-testiilet at27l20|4.(VI.11.) számú hatźlrozatźlbankĺiltségvetésmódosítással
egyĹitt a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktĺzpont Gyermekjóléti Köąpont
és Gyermekek Átmeneti otthon gondozottjainak üdtĺltetésitámogatásĺĺľól dcintött.
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önkormányzat kiadźs 11303 cím _ kötelező feladat- ellátottak pénzbeli juttatása
előirźnyzatrĺn belül az tĺnkormźnyzatisegély átmeneti segélyek e|óirźnyzatáról 1.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadĺás 11108-02 cím - onként vállalt feladat _ finanszírozási műkĺidési
kiadason belülaz irźnyítőszervi tamogatrásként folyósított támogatĺís kiutalása e|őirányzatźĺra.
- A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím _ önként vállalt
feladat - finanszírozasi mfüödési bevételen beltil az irtnyítőszewi Íémogatĺĺsként
folyósított
jóvźúrása
és
1.000,0
támogatás fizetési szźmlrźntĺiľténő
a kiadás dologi e|őirźnyzatát
e Fĺtď
céljelleggelmegemeliaze|Iźtottaktźlboroztatásacímén.

- Az

20.ĺ A Képviselő-testület a lf8l20l4.(u.l l.) számú határozatźlban költségvetés módosítással
egyutt szolgálati lakás biztosításáról dĺĺntott.
-

Az onkormányzatkiadás II60f cím - önként vállalt

fęladat _ben:ŕĺrźr;źtsielőirányzatán belÍil

a pedagógus szolgálati lakás kialakítás előirĺínyzattĺó|2.20I,4 e Ft-ot átcsoportosít felújítási

-

önként vá|Ia|t feladat - előirtnyzatraapedagógus szo|gá|ati lakĺás kialakítása címén,melyből a
felújítás költsége 1.948,2 e Ft, megbíztsi szerződés alapján a Kisfalu Kft. bonyolítási díja
L94,8 e Ft, miiszaki ellenőrzési díja 58,4 e Ft.
- Az onkormźnyzatkiadás 1t6O2 cím _ önként vállalt feladat - beľuhtŁási e|őírányzatan beliil
a pedagógus szolgálati lakás kialakítás e|óirźnyzatáľól 60,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi _
önként vállalt feladat _ eIoirányzatfuapeđagógus szolgálati lakrĺs berendezése címén.

2I.ĺA Képviselő-testület a 132l20|4.(u.1I.)

száműhatźľozatában költségvetés módosítással

egyĹitt a PolgĺíľmesteriHivatal ľÁuop -1.l.1 .-72ĺI,,Megvá|tozottmunkaképességrí embeľek
ľehabilitációjának és foglalkoztatÁsźnak segítése'' projekt támogatrĺsi szerzódés a|áításárő| és
a

p á|y

źzat me gval

ó s

ít ásár ő| dontĺitt.

Polgáľmesteri Hivata| 12202 cím - kĺĺtelező feladat _ munkaadót teľhelő jáľulékok
eĺőirźnyzatźrőIés ezze| egyidejiĺleg a ťlnanszirozási mfüĺidésibevételen belĺil az
irányítószervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás fizetési számlán tĺjľténőjóváíľĺĺsa
előirźnyzataról 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a Polgármesteľi Hivatal |220I-03 cím - önként
vá|lalt feladat _ munkavállalót terhelő jaľulékokés szociális hozáljźruIasi adó előirĺínyzatźra,
valamint a finanszírozasi műkĺidésibevételen beliil azfuźnyítőszewitźmogatáskéntfolyósított
támogatásfi zetésiszám|źntöľténőjóváírásaelőirényzatára.
- Az onkormányzat kiadĺĺsl1l08.02 cím mfüĺidési finanszíĺozási kiadáson beliil az
irźnyítőszervi támogatásként folýsított trímogatĺĺskiutďĺĺsa kötelęző feladat
előlrźnyzatáról 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a mfüĺidési finanszirozźsi kiadason belül az
irźnyitőszervi tamogatásként folyósított támogatlís kiutalasa - ĺinkéntváI|a\t feladat _
előirźnyzatźra.

-A

22.ĺ A Képviselő-testület a |36l20l4.(VI.25.) szźtmís'határozatźlban kĺiltségvetésmódosítlĺssal
egyĺitt tĺibb feladat ellátasaĺőI dĺjntött.

- Az

onkormányzat kiadas 11303 cím ellátottak péĺube|i juttatas e|őirźnyzatan belül az
tinkormanyzati segéIy _ kötelező feladat- elóirźnyzatáÍól 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a címen
belnI az önkoľmanyzatí segéIy -önként vállalt feladat --e|őlĺźnyzatrĺľaelsősöknek utalvany
formáj

áb

an támo gatas címén.

ĄĄ

JJ

-Az

onkormányzat kiadas 11108-02 cím ťlnaĺszírozásiműködési kiadĺĺsonbelül aZ
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kĺjtelező feladat
e|okźnyzatáÍő| 700,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a ťlnanszirozási feLhaLmozási kiadason belĹil az
irźnyitőszervi támogatasként folyósított tĺĺmogatás kiutalasa _ ĺinkéntvállalt feladat elóirányzatźtta.
- A Józsefurírosi Intézménymfüödtető Központ kiadás 72|03 cím iskolai _ kötelező feladat _
dologi vásárolt élelmezéscéIjellegű előirálnyzatáról 700'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 72103 cim önként vállalt feladat _ bęĺ:hźnáselőirányzatra, valamint a bevéte|i 72103 cím - kotelező
feladat _ mfüödési finanszírozási bevételen belül az irźnyitőszervi tálĺogatĺískéntfolyósított
támogatás Íizetésiszźnn|źntoľténő jővźirása e|ókźnyzatáról 700,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
felhalmozási ťlnanszírozási bęvételen belĹil az iľányítószervi támogatásként folyósított
támogatás ťlzętésiszttm|źn tĺirténő jőváírása - önként vállalt feladat - e|oirttnyzattra a
Józsefuárosi Pedagógiai Intézetbe 3 db klíma beszerzése címén.
- Az onkormányzat kiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatás e|őirányzatán be|i| az
önkormányzati segéLy - kötelező feladat - eLőktnyzattrőL 500,0 e Ft-ot, az onkormanyzat
kiadás 11107-01 cím mtĺkĺidésicél és általános tartalékon belül Santha Péterné
alpolgármesteri saját keret - <jnként vállalt feladat - előiranyzatárő| 200,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadas 11108-02 cím _ önként vállalt feladat - műkĺidésíťlnanszítozźsi
kiadásokon belül az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őirźnyzatára.
- A Józsefvarosi Szociális Szolgaltató és Gyermekjóléti Ktizpont 40102 cím _ ĺjnkéntvállalt
felađat- bevételi működési ťlnanszitozási bevételen belül az irźlnyítőszervitĺĺmogatásként
folyósított tĺĺmogatĺĺsfizetési szźtľrl1rźntörténő jóváírĺĺsae|őirányzatát és kiadás dologi
előirźnyzatát 700,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli 47 fő a|ka|mazott védőoltas költségeinek
tánogatása címén.
cél és általĺĺnos taľüalékon beltil dr.
Az onkoľmĺĺnyzatkiađás
11107-01 cím míĺkĺldési
Kocsis Máté polgĺĺrmesteľisaját keret - önként vállalt feladat - előfuényzatáról összesen 300,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiađas11108-02 cím _ önként vrállalt feladat - felhalmozási
ťtnanszírozási kiadĺĺsokon belül az iľányítószervi támogatĺĺskéntfolyósított támogatás
kiutalasa eIoir ány zatźra.
- A Józsefuárosi Egyesítetett Btilcsődék 40100-02 cím - önként vĺĺIlaltfeladat - bevételi
felhalmozási ťlnanszírozási bevételen beliil az irźnyítőszervi támogatĺĺskéntfolyósított
tźmogatás fizetésíszźtm|án töľténő jőváfuása e|olrźnyzatát és a kiadas beruházás
e|őirźnyzatát 300,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli Tolnai L. u. 19. bölcsődében só szoba
kialakítasa címén.
- Az onkormányzat kiadás l1107-01 cím mfüödési cél és általrános taľtalékonbelül Sĺíntha
Péteméalpolgármesteri saját keret - önként vá|La|t feladat - e|őlĺźnyzatĺírólösszesen 75,0 e Ftot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím _ ĺjnkéntvállalt feladat - mfüĺjdési finanszírozĺĺsi
kiađásokon belül az iľanyítószervi trímogatasként folyósított tlímogaüás kiutalása
e|őfuźnyzatźtra.
- a lőzsefviírosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím _ önként vállalt
feladat - bevételi műkĺjdési ťlnanszlĺozási bevételen belül az ltanyítőszervi tĺámogatrísként
folyósított tĺímogatás frzetési szźmlźntĺjrténőjóválírźsa e|őlrányzatáń és ezze| egyidejiĺleg a
kiadĺĺsdologi e|őirányzatźtt75,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli aYíg Idősek Klubja 35. éves
fennállásanak évfordulójĺírarendezenđő kirandulĺĺs költségeinekhozzájáľulasa címén.
Az onkormányzat kiadás 11602 cím _ önként vá|la|t feladat _ beruhĺázasi 112.000,0 e
Ft előiranyzatźúźúcsoportosítjaa kiadás 11107-01 cím miíködési cél és általános tartalékon
beLu| az általrĺnos tartalék - kötelező feladat _ előirányzatára.
34

-

A Káptalanfiiredi Gyermektidil|o z0I4. évi felújítrĺsáta kĺĺvętkezíĺévęWe źfiitemezi, ezért
az onkormányzat kiadás 11601 cím - ĺjnkéntvállalt feladat _ felújítĺásie\őirtnyzatáĺő|

27.069,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11107-01 cím műkĺjdésicél és általanos tartalékon
belül az általános tartalék _ kĺjtelező feladat _ e|őirźnyzatźlta.
Az onkormanyzatkíadás 11107-01 cím mfüodési cél és általános tartalékon beliil a
működési általrínos tartalék a|őirínyzatarő| I.234,7 e Ft.ot átcsopoľtosít a kiadás l1108-02
cím - kotelező feladat _ felhalmozási finanszírozási kiadĺĺsonbelül az inánvítószervi
támogatásként folyósított tiímogatas kiutalása előhźnyzatźra.
- A Józsefuarosi Intézményműködtetési Ktizpont 7fl0f cím - kĺjtelező feladat _ bevételi
felhalmozási ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szőłn|źn torténő jőváittsa e|óirtnyzatát, valamint a kiadas felújítas
előirányzatát I.234,7 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak cíména Koszoru utca óvoda
udvarának felúj ítása címén.
- Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általanos tartalékon belül a
működési általĺínostaľtalék - kote|ęző fęladat _ e|óirźnyzatárő| 82],0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat . mfüödési finanszírozísi kiadĺĺsonbeliil az
irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őfutnyzatára |27,0 e Ft-ot a
felhalmozási ťtnanszírozási kiadáson beliil az iriínyítószervi támogatásként folyósított
támo gatás kiutalása előir źlny zatár a 7 0 0,0 e Ft-ot.
- A Józsefuaĺosi Egyesített Bölcsődék 40|00-02 cím - kötelęző fe|adat - bevételi működési
ťĺnanszírozásibevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatas fizetési
száĺĺ:Jźntörténő jőváírása e|óirźnyzatát, valamint a kiadás dologi előfuźnyzatát céljelleggel
t27,0 e Ft-tal megemeli aSzźnados úti bĺjlcsőde kapujanak karbarltartása címén.
- A Józsefvárosi Egyesített Bcĺlcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat _ felhalmozási
ťlnanszirozasi bevételen belĹil az írźnyítőszervitĺámogatĺĺskéntfolyósított támogatás fizetési
szám|źn ttiľténő jőváftása e|őirányzatát és a kiadás beruhlŁasi e|oirányzatát 700,0 e Ft-tal
megemeli a Tolnai Lajos u. 19. bölcsőde udvaľának árnyékolása címén.
- Az onkormĺĺnyzat kjradźs 11107-01 cím mfüödési cél és áttalanos taľtalékon beliil az
általános tartalék _ kotelező feladat _ előírtnyzatáľő| 800,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadrás
11108-02 cím _ önként vá||a|t feladat - mfüödési Íinanszírozĺásikiadásokon belül az
irányítószeľvi tiĺmogataskéntfolyósított támogatĺĺs kiutalĺĺsa előkźnyzatźlra.
- A Jőzse.fuarosi Közterĺilet-feltigyelet és Városiizemeltetési Szolgálat 80103 cím _ ĺjnként
vĺĺllďt feladat _ mfüĺĺdésifinanszíľozísibevételen belül az irányĺtőszervi tamogatĺĺsként
folyósított tĺímogatasťĺzetésiszáłľ'|źntöľténő jóvĺíírĺásaelóirźnyzatźtés ezze| egyidejiileg a
kiadás dologi - önként váIlalt feladat - e|őfuányzatát 800,0 e Ft-tď megemeli a Miivésztelep
kerítésénekanyagkĺĺltségeés festékek költségeinek tźmogatźsacímén.
- Az onkoľmanyzat kiadás ||t07-01cím miĺködési cél és általános taľtalékon beltil az
általanos taľtalék- kötelező feladat _ e|őlrányzatarő| 4|.852,9 e Ft-ot iítcsoportosít a kiadás
11601 cím-ĺinkéntvállaltfeladat-felújításie|őirźnyzatfuaahatźrozatl4.pontjában
részletezett utak felújítása és annak bonyolítási díjai címén.
- A Polgármesteri Hivatal kiadas I2z0I-0| cím - kote|ező feladat _ dologi kiadás
e|őfuányzatfuő| 5.182,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadĺás 12201-01 cím személyi juttatás
előlrźnyzatźtra 4.168,0 e Ft-ot' munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjarulasi adő
előftźnyzatźral.0I4,0 e Ft-ot infoľmáció biztonsági kĺitelezettségekteljesítése érdekében
megbízási díj címén.
- A Polgármesteľi Hivatal kiađásIfI03 cím - á||aĺnigazgatĺísifeladat _ dologi
előírźnyzattrőI, ezeĺ belül állategészségügyi feladatolaőI l.248,0 e Ft-ot átcsoportosít a
személý juttatlás kĺilső megbízasi díj e|őkźnyzatźra1'004,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelők
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terhelő jáľulékok és szociális hozzćtjźru|asi adó e\őfuźnyzatźra244,O e Ft-ot állategészségtigyi
feladatok bérj ellegĹĺ dijazása címén.
- Az onkormínyzat kiađásl1l07-01 cím működési cél és általrános tartalékon beltil az
általános tartalék- kĺte|ező feladat - e|őirźnyzatő| I.f70,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas
11502 cím - ĺinkéntvállalt feladat - dologi előirźnyzatara a Trefort 3-5.épü1et értékesítéséhez
szĹikséges igazságügyi szakértő általi éľtékbecslés
szakértőí díja címén.
Az onkoľmanyzat |<ladźs 11107-0l cím míikcidési cél és általanos tartalékon belĹil
az áItalźnos taľtalék - kötelező fe|adat _ e|őirźnyzatźrő| 7 .433,I e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas
11108-02 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozási finanszkozási kiadáson belĺil az
irtnyítószervi tiĺmogataskéntfolyósított támogatás kiutalasa előirźnyzatźra.
A Józsefuarosi Kdztertilet-felügyelet és ViíľostizemeltetésiSzolgálat 80103 cím önként vá|La|t feladat felhalmozĺísifinanszírozási bevételen beltil az trźnyitőszervi
támogatásként folyósított ttlmogatás fizetési szźtmlźntcjrténő jővźlírźsae|oirźnyzatát 7 .433,1 e
Ft-tal, a kiadĺĺsfelújítási e|óirtnyzatát3.716,4 e Ft-tal, a beruhazási e|őirányzatźt 4.316,7 eFttal megemeli a Strazsa u. jardafelújítása (3.116,4 e Ft), a Tisztes utcában kutyafuttató
kialakítása (4.316,7 e Ft) címén.
Az onkormányzatkiađźs11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon beltil
az á|taLźnos tartalék _ kötelező feladat - e|őirźnyzatarő| 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas
11108-02 cím _ önként vállďt feladat _ felhalmozási finanszírozási kiadáson belĹil az
irányítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása e\oírźnyzatźra.
a Józsefuarosi KözteľĹilet-felĺigyelet és Varostizemeltetési Szolgálat 80103 cím _
önként vállalt feladat - felhalmozĺísi ťĺnanszítozásibevételen belül az iľányítószervi
támogatásként folyósított támogatĺís fizetési szémlrźntörténő jőválr,asa előirźnyzatát és ezzel
egyidejűleg a kiadás felhalmozrĺs e|őirźnyzatát 10.000,0 e Ft-tď megemeli a VIII. keľĹilet
Baross u. l35. szám előtt j átszőtér kialakítĺĺsacímén.
Az onkoľmĺĺnyzatkiadás l l107-01 cím műktjdési cél és általános taľtalékonbelül
az áItalźnos tartďék _ kĺĺtelezőfelađat- e|őirányzatáről _ 12.388,9 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím finanszírozási műktjdési kiadáson belül az irĺínyítószervitrĺmogatásként
folyósított támogatás kiutalása - tjnként vállalt feladat _ e|őfuźnyzatźna.
A Józsefulírosi Kĺjzterĺilet-feliigyeletés Vaĺostizemeltetési Szolgálat 80106 cím _
önként vá||alt fę|adat - bevétel mfüĺidésiťlnanszirozĺĺsibevételeken belül az irźnyítőszervi
jőváíras e|őitányzatát |2.388,9 e
támogatásként folyósított tiímogatźsfizętési szźlrĺtlźntĺĺľténő
Ft-tal, és a kiadás - önként vállalt feladat - dologi elóirźnyzatát 6.356'4 e Ft-tď, a szemé|yi
juttatás előirźnyzatźú4.750,0 e Ft-tď, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális
hozzájálru|ási adó e|őiĺźnyzatát I.282,5 e Ft-tal megemeli a Kisfaludy utcában kiépÍtett
siillyedő bója Ĺizemeltetési kĺĺltségeicímen.

23.ĺ A Képviselő-testiilet a |37|20I4.(VI.25.) száműhatarcratában költségvetés módosítríssal
egyĹitt a Magdolna Negyed III. projekt Dobozi u. 13. szám alatti iires telek közösségi
keľtészkedéscéljríratörténő alkďmassá téte|érő|, mini-projektek támogatĺsĺáról dc'ntött.

- Az onkormányzat kiadas |t604 cím közterĹiletibęnlházÁsoknál felmeľĹilő egyes elemęk
költségei dologi e|óirźtnyzatról - ĺinkéntvállalt feladat _ 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 1110802 cím ťlnanszíĺozĺásimfüödési kiadĺísonbeltil az fuányítőszervi t.ámogatrásként folyósított
tĺímogatás kiutalasa _ ĺĺnkéntvźtllallt felađat- e|őirźnyzatfua.
- a Józsefuárosi Közterĺilet-felĺigyelet és VĺĺľostizemeltetésiSzo|gáIat 80103 cím _ önként
vállalt feladat bevételi mfüĺidési finanszírozĺísibevételen bętiil az iľányítószervi
tĺímogatáskéntfolyósított tĺĺmogatiás fizetési szźľĺi']źntĺjrténő jővákasa e|(5tźnyzatat és ezze|
egyidejűleg a kiadás dologi e(őírźnyzatźtt1.000,0 e Ft-tal megemeli.
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- az

onkormáĺyzat kiadás 11604 cím - ĺjnkéntvállalt feladat Program Alap dologi _
e|oitźnyzatáról 13.084,0 e Ft-ot átcsopoľtosít ugyan ezęn cím _ ĺjnkéntvállalt feladat mfüödési célútámogatások źL|Ianháztartlĺson kíviilre e|oirźnyzatra mini-pľojektek támogatása
címén.

A Képviselő-testĺilet a|39l20l4. (VI.25.)

szźlműhatáĺozatźlbanköltségvetés módosítassal
dontéseket fogadta el.
tulajdonosi
egyutt a Corvin SétĺĺnyKft-vel kapcsolatos
24.|

- Az onkormanyzata) |<tadás 11107-01 cím műkĺjdésicél és általĺĺnostartalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat _ e|óirźnyzatárő| 1.785,6 eFt-ot átcsoportosít a kiadás
11502 cím - önként vá||a|tfeladat _ben:ŕ:rźľ:ásielőirĺínyzatźratorustőke emelés címén
- Az onkorĺnźnyzatbevétel 11603 cím - önként vá|Ia\t feladat _ felhalmozási e|őirźnyzatźn
belül a részesedések értékesítéseés megszĹintetéséhezkapcsolódó bevételek és a kiadás
11107-01 cím működési cél és általános tartalékon bęltĺl az áIta|ános tartalék _ kdtęlező
feladat _ e|őirányzatát7.500,0 e Fĺtal törli bevételi kiesés címén.
25.ĺ A Képviselő-testtilet a |43l2014.(VI.25.) szźtmuhatttrozatában koltségvetésmódosítással
ęgyĺitt taĺsashazak támogatásáĺól dĺĺntött.

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műk<jdési cél és általanos tartalékon beltil az
általános tartalék _ kötelező feladat _ e|őírtnyzatárő| 48.000'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a |1705
cím _ tjnként vállalt feladat _ felhalmozási cé|tl tĺĺmogatĺĺsokáIlaiTháztartáson kívülre
elókányzatra tarsashĺŁi vissza nem téľítendőtĺmogatasok címén- Kálvária t& 6. épület
43.000,0 e Ft, NépszíÍházfZ.épu|et 5.000,0 e Ft - .
26.l A Képviselő-testĺilet a 144/20I4.(VI.25.) szźtműhattnozatźhan költségvetés módosítĺíssal
egyĹitt döntcĺtt a térfigyelő - kamerarendszeľ fejlesztéséről.

közbiztonság nĺĺvelésétszolgáló ĺinkormrĺnyzati fej|esztésekľę_ térfigyelő-rendszer
beszeruésére a költségvetési fedezetet 3f.930,5 e Ft-tal kiegészíti a 11601 címen tęrvezett
60.000 e Ft-os káptalanft.iredi gyermekiidĺilő felújíĹásielóirányzatbő|.
- Az onkormźnyzat bevétel 1|706-0f cím _ önként vállďt feladat _ felhalmozasi cé|tl
tĺímogatások áI|anháztaruáson beliilľől eIőfuányzatot és ugyan ezen cím - önként vźů|a|tfeladat
_ benńazások előiranyzatát 220.069,5 e Ft-tal megemeli közbiztonság növelését szoIgźlő
önkoľmĺíny zati fej|esztések tamogatása címen
- Az Önkormáĺyzat kiadas - önként vrĺllalt feladat - 1160l cím felujítĺĺsokelőirźnyzatfuől káptalanfiiredi gyermekiidiilő felújítísa- 32.930,5 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11706-02 cím _
ĺinkéntvźilalt feladat beruhízĺĺsoke|őfuźnyzatára közbiztonság n<jvelésétszolgáló
önkoľmĺínyzati fejlesztések címen.
- A közbiĺonság nĺivelésétszolgáló ĺinkoľmányzati fejlesztések megvalósítrĺsa miatt az
onkoľmányzat kiadás ||107-02 cím felhalmozasi céltartalék_ önként vállďt feladat térfigyelő kamerarendszer beszerzése előirĺínyzatrőI40.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11706-02
cím _ önként vá|La\t feladat _ bervhazasok előirányzatálra kijzbjrtonság növelését szolgáló

-A

ö'nkormányzati

fej

lesztések címen.

27.l A Képviselő-testtilet a I46|20I4.(VI.25.) szźműhatározatban kciltségvetés módosítással
egyĺitt döntĺjtt a Nemzeti Mobilfizeté si Zrt.-hęz való csatlako zásrőI.
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- A Józsefuaľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím - kötelező feladat _ bevételi

mfüodési bevétel eLőirźnyzatźúésezze| egyidejűleg a kiadas dologi e\ofuźlnyzatát 18.250,0 e
Ft-tal megemeli.
28.ĺ A Képviselő-testĺilet a 148l20I4.(vI.25.) szźtműhatźrozatźlbanköltségvetés módosítassal
egyĺitt néhai Csécse Béla sírkövének felállításaľól dcintött.

-,q.z onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műkcidési cél és általanos tartďékon belĺil az

általános tartalék - kötelező feladat _ eIoirźnyzatźrő| l.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11104 cím _ önként vź/.|aLt feladat _ beruhazási elóĺtźnyzatłára néhai Csécsei Béla
polgármester síľkő áI|itása címén.
29.ĺ A Képviselő-testĹilet a 149lf0I4.(VI.25.) számú hatáĺozatában költségvetés módosítással
egyĹitt a Nyaľi difümunka elősegítése programban való részvételérőldöntött.

- az

onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon beltil az
általános taľtalék _ kĺjtelező feladat e|oirányzatáról l55,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 i l0802 cim - önként vá|Ia|t feladat - miĺkĺjdésifinanszírozási kiadáson belül az hányítőszervi

támogatásként folyósított támogatás kiutalasa e|oirényzatźra.
- a Polgármesteri Hivata| I2f02 cím _ önként vá||alt feladat - mfüödési finaĺszirozási
bevételen beliil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatas fizetési szrĺmlĺíntörténő
jőváiĺása e|őhźnyzatźń és akiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźĄáru|źtsiadó
előirźnyzatźLt 155,I e Ft-tal megemeli.
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi

Onkoľmányzat Képviselő-testületének

.....lf0I4.

(.

.

.) iinkoľm ányzati ľendelete

2014. évi kti|tségvetésľőlszólĺó 3/f0t4. (II.13.)

tinkormányzati ľendelet módosításáľól

1.

$

A

Rendelet 2. $-a helyébe a k<jvetkező

rendelkezés lép:

,,2. 5 a) költségvetési bevételeit 19.357.943 e
Ft-rő| f| .042.f0.1,0 e Ft-ra,
Ď/ költségvetési

Ft-ról 25.5

kiadásait f|.5f9.565

2.$

Ď) kciltségvetési kiadásait 25.589.306,0,0

e

Ft-tő| f5.9f5.f50,2 e Ft-ra,
c/ költségvetési hiányát 4.547.099,0 e Ft-ról
4.116.715,0 e Ft-ra,
d) működési bevételeit I6.2f7.846,3 e Ft-róI
16.349.836,5 e Ft-ra,

89.3 06,0,0 Ft-ra,

4.547.099,0 e Ft-ra,

működési bevételeit I4.544.83f e Ft-ról
16.f27.846,3 e Ft-ra,

e)

működési kiađásait14.942.02I e Ft-ľól

fl

mrĺkodésihiźĺnyát397.1'89

18.070.016,1e Ft-ra,

e

1.84f .169,8eFt-ra,

g) működési
6.7 14.7 53 e

e) műkĺĺdésikiadásait 18.070.0l6,1e Ft-ról
18.211.083,0 e Ft-ra,

f)

Ft-ról

Ft-ról

8

g)

mrĺkodési ťlnanszírozźsibevételeit
8.367.489,8 e Ft-ľól 8.36I.526,8 e Ft-ra,
működési finanszírozási kiadásait
5 .844.697 ,8 e Ft-ról 5 '838.734,8.e Ft-ra,
i) működési ťlnanszírozási bevételi többlet
2.5ff ..792,0 e Ft-ról 2.5ff .792,0 e Ft-ra,

'367 .489 ,8 e Ft-ľa,

h)

kiadásait

5.785.805 e Ft-ról 5.844.697,8 e Ft-ra,
működési ťlnanszírozási bevételi többlet
9f8.948 e Ft-ról f .5f2.792,0 e Ft-ra,
felhalmozási bevételeit 4.813.111 e Ft-

Đ
j)
k)

l)

j) felhalmozási bevételęít4.814'360,7 e Ft5.45 8.698,7 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait 7.519.f89,9 e Ftrő|7 .714.167,2eFtła,
l) felhalmozási hiányát 2'704.929,2 e Ft-ról

ról

Ft-ra,
felhalmozási kiadásait 6.587.544 e Ftró| 4.81 4.3 60,7 e

rő|

7 .5

|9.289'9 e Ft-ra,

felhalmozásihitnyáú I.774.433 e Ft-ról
2.704.9f9,2 e Ft-ľa,
m) fe|ha|mozási ťlnanszirozźsibevételeit
|.656.077 e Ft-ról 2.56|.613,0 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait
413.403 eFt-ról 537.306,0 eFt-ra,

f .255.468,5 e Ft-ra,

m) felhalmozási finanszírozási bevételeit
2.561.673,0 e Ft-ról 2.608.3f2,8 e Ft-ra,
felhalmozási fnanszirozźsi kiadásait
537 .306,0 e Ft.ról 1.014.399'8 e Ft-ra,
felhalmozási ťrnanszírozási többletét
2.024.307,0 e Ft-róll.593.923,0 e Ft-ra,
p) hitel törlesztés összegét 53.501 e Ft-ról
483.885,0 e Ft-ra,
q) irányító szeľvi támogatásként folyósított

n)

o)

o) felhalmozási finanszírozási többletét
|.f4f

.67

4 e Ft-ról 2.024.307,0 e Ft-ra,
összegét 53.501 e Ft-ban,

p) hitel törlesztés
q) irźnyítőszervi

támogatásként folyósított
támogatás összegét 6.145.707 e Ft-ról

támogatás összegét 6.3f8.502,8 e Ft-ról
6.369.249,6 e Ft-ra, kerületen belüli
dup|áződás összegét Í.84f.494,0 e Ft-ľól

6.3f8.50f,8 e Ft-ra, kertileten beltili
duplázódás összegét 193.940 e Ft-ról

Đ

1,.84f .494,0 e Ft-ra,

nettósított bevételi és
e|őirányzatát 2|.389.126

23.800.313,0 e Ft-ľa

e

2.

s

1.

A

r)

Ft-ról

Rendelet 1. melléklete helyébe e

rendelet 1. melléklete lép.

I.822.578,0 e Ft-ra,

kiadási

módosítja.''

2. A Rendelet 2. melléklete helvébe e rendelet

műkodési hiányźú1.842.I69,8e Ft-rő|

I.86L.246,5.e Ft-ra,

ťlnanszírozási bevéftleit

h) miĺködési ťlnanszirozási

Rendelet 2. $-a helyébe a következő

,,f . S a) költségvetési bevételeit 21'042.20,7,0 e
Ft-rő| f|.808.535,2 Ft-ra'

c/ koltségvetési hiányát f.I7|.622 e Ft-ról

d)

A

rendelkezés lép:

nettósított bevételi és

e|őirányzatéú 23.800.313'0
f4.586.557,f eFt-ra
módosítja.''

2.

s

1.

A

e

kiadási
Ft-ľól

Rendelet 1. melléklete helyébe e

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

2. melléklete lép.

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

4. A Rende]et 4. melléklete helyébe e rendelet
4. melléklete lép.

5.

A

Renclelet 5.
5. melléklete lép.
6. A Rendelet 6'
6. melléklete lép.
7. A Rendelet 7.
7. melléklete lép.
8. A Rendelet 8.
8. melléklete lép.
9. A Rendelet 9.
9. melléklete lép.

10.

A

melléklete helyébe e ľenc|elet

1

melléklete helyébe e rendelet
melléklete helyébe e rendelet

12.

A

13.

A

3. melléklete helyébe e rendelet 3.

4.

A Rendelet

4. melléklete helyébe e rendelet 4.

melléklete lép.
5.

A Ręncĺelet 5. melléklete helyébe e rencĺelet 5'

6.

A Rendelet

6. melléklete helyébe e rendelet 6.

7.

A Rendelet

7. melléklete helyébe e rendelet 7.

melléklete lép.
melléklete helyébe e rendelet

8.

A Rendelet

8. melléklete helyébe e rendelet 8.

melléklete lép.
melléklete helyébe e rendelet

1. A Rendelet 11. melléklete helyébe e
1.

A Rendelet

melléklete lép.

melléklete lép.

Rende1et 10. melléklete helyébe e

1

3.

melléklete lép.

rendelet l0. melléklete lép.
rendelet

melléklete lép.

melléklete lép.

Rendelet 12. melléklete helyébe e

rendelet 12. melléklete lép.

Rendelet 13. melléklete helyébe e

rendelet 13. melléklete lép.

|4. A Rendelet |4'

melléklete helyébe e

rendelet 14. melléklete lép.

9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9.
melléklete lép.
10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet
10. melléklete lép.
1 1. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet
11. melléklete lép.
12. A Rende|et If . melléklete helyébe e rendelet
12. melléklete lép.
13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet
l3. melléklete lép.
14. A Rende|et |4' melléklete helvébe e rendelet
14. melléklete lép.

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő_testületének
.......120|4. (II. .....) iinkoľmányzati ľendelete
a2014. évi költségvetésľől szóňő 312014. (II.13.) iinkormányzati rendelet módosításárő|

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekęzdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében) aZ
Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghattlrozott feladatkörében eljźma a
következőket

rendeli el:

s A

2014. évi költségvetésľől szóló 312014. (II.13.) ĺinkormányzati rendelet (a
1.
továbbiakban: Rendelet) 2. $-a helyébe a következő ľendelkezés lép:
,r2.S A képviselő -testtilet az önkormány zat 20 I 4. évi költségvetésének
21.808.535,2 eFtła
a) kcĺltségvetésibevételeit
25 .925 .250,2 e Ft-ra'.,
b) költségvetési kiađásait
4.|16.715,0 e Ft-ľa,
c) költségvetési hiányát
16.349.836,5 e Ft-ra,
d) műkĺjdésibevételeit
18.21 1.083,0 e Ft-ra,
e) múkĺjdésikiadásait
I.86I.246,5 e Ft-ra,
J) mfüodési hiáĺyát
8.36I.526,8 e Ft-ra,
ťtnanszír
ozási
bevételeit
működési
Đ
5.838.734,8 e Ft-ra,
h) múkodési ťlnalszírozási kiadásait
2522.792,0
e Ft-ľa'
ttjbblet
ťlnanszítozási
bevételi
működési
Đ
5.458.698,7
e Ft-ra,
i) felhalmo zás i bevétel eit
7.7|4167,f e Ft-ľa,
k) fęIhalmo zźls i ki adásai t
2.255.468,5
e Ft-ra,
hianyát
felha|mozási
a
2.608.322,8 e Ft-ra,
m) fe|halmo zás i finanszírozás i b evételeit
I.014.399,8 e Ft-ra,
n) fe|ha|mo zás i fi nan s zíro zási ki adás ait
I.593.923,0 e Ft-ra,
o) f ę|ha|mo zási finanszíro zási tö bbletét
483.885,0 e Ft-ban,
p) hitel törlesztés ĺisszesét
Đ irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 6.369.249,6
keľületen beliĺli đup|áződás tisszegét 1.822.578,0 e Ft-ľa,
Đ nettósított bevételi és kiadási elóirźnvzatźń 24.586.557 "20 eFt-ta
módosítja.''
2.S

1.

A Rendelet

1.

melléklete helyébe e rendelet

1.

melléklete lép.

2.

A Rendelet

2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3.

A Rendelet

3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép'

4'

A Rendelet

4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5.

A Ręndelet

5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6.

A Rendelet

6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

7.

A Rendelet

7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

8.

A Rendelet

8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

e

Ft-ra,

9.

A Rendelet

9. melléklete helyébe e ľendelet 9. melléklete lép.

10.

A Rendelet

l 1.

A Rendelet l i. melléklete helyébe e rendelet

11. melléklete lép.

12.

A Rende|ęt If . melléklete helyébe e rendelet

12. melléklete lép.

13.

A Rendelet

14.

A Rende|et |4. mel|éklete helyébe e rendelet

10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
14. melléklete lép.

3.$ Ez a rendelet 2014.augusńus29. napjan Iéphatá|yba.
Budapest, 20I 4. augusztus

Danada. Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

INDOKOLAS
Általaĺros indoklás
Budapest Főviĺros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének2014, évi
köItségvetésről szóló 3l20I4. (II.13.) önkormányzati ľenđeleténekmódosítása az
áI|an.häztartásról szóló 20I|. évi CXCV. törvény 34. $-ában kapott té|hataImazás alapjźrn a
képviseIő-testiileti, az átruhtzott hatáskörben hozott döntések, a 2013. évi pénzmatadvány és
annak fe|haszĺźllása, valamint az állami támogatások, gazdasági események miatt vált
sztikségessé.
az I.$-hoz

A
fő ö

végrehajtott módosítás kĺivetkeztében kialakult költségvetési kiadásí

és bevételi

s sze geket, valam int azok bel s ő tarta|mát hatźro zza me g.

aŻ.$-hoz

Az

elófutnyzatokmóđosítása a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

a 3.$-hoz

HatáIyba léptető rendelkezés.

Ícndelc(

l. mclléklet

Józsefvárosi

Cím

Szcroezeti egységh ez taÍtozás
meghatározása

Megnevezés

és alcím

ło,lg,ĺ,)ot", iitj

'äiiü j

I

lll0l
I

Onkormányzaĺ 20l4. évi költségvetésének cimrendje

Tisĺségviselók

u02

Nemzetközi

n l03

és bizottságok

Polgámesteri Kabinet

kaocsoIatok

Poleámesteri Kabinet

lll04

:l'..

I

r'::l:r li

tísaségviselök iIIetĺnénye,
koItségtéńtése' bizottsági
tagok tiszteletdíja,
költségtérítése

Kommikációs

)ízottságok saját keÍetei,

lromóciós aiándékok

kiadása, PR

evékenységek' média fi 51yelés,

Hell renđelet alapján
kitiintetésekhez jutalom
(köztiszľiselói, pedagógus,
szociális munka, Semelweis
kitiiltetés),
munkáltatói kolcsön

napi, köaendvédelmi

ciül

szervezetek, alapíwányok,

eghźnak, egyhźri közösségek,
magánszemélyek nem szociális

rászorultsági támogatása,kivéve

lll05

Üryosaály,
Hmánkaocsolati Iroda

Hmánszolgáltatási

Tagsági dijak és támogatások

ha

önkományati

feladatellátásért kapnak
támogatást, BudaPesti

onkományatok szövetsége
tagsági díj, FTC' Rendóreég
támogatása
l

u06

tir€s

I07

TartaIékok

I

I I 107-0

I

Működésí cél és áLltalános taíalék

11108

I I

t08-0 I

1

EglébJeladatok ( helyÍ adók,
a aen !ńcn k. nźnzmaradvánv. s!h.

Helü

és köaonti

PéuĺýUgyosĺály,
Költségvetési és Pémügyi
FelĹiweleti Iroda

Péuĺi5yiÜgyosĺrÁ.ly,
Költségvetési és Péuügyi
Felüsve|eti IÍoda

Felhalĺnoźsi céltartalék

l l t07-02

I

PéuĺiýÜgyosĺály,

adók

Adóüg1i iroda

gépjrámůadó, iparűzési
adó, tetekadó,

idegenforgalmi adó,
építrnényadó, adóbírságok,
költségvetési szeryek

Péuügyi Üryoszály

II

Költségvetési és Péuĺigyi
Feltiryeleti Iroda

Támogatások

108-02

[eliigryeleti

szeľi

Ľámogatása,

központi

önkományzt

költségvetési

leroetiségi önkományatok

lépbęli támosatása

ľámogatásai
II

II

108-03

108-04

11200

E5yéb feladadok

Polgámosteri Kabinet'
Jeryzöi Kabinet

Pémaadvány

Pénzügyi Ügyosztály
Költségvetési és Péutig'.i
Felůryeleti lroda,
Számviteli és Pémtisýi Iroda

okmaĹsL köaĺíiveliídqi, ifireági

felnintnk

rttól figg milyen feladaton attól fiigg milyen feladaton

mďadt pémďadvány

6 spoĺ

ll20l

oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó
feladatok

1300

S z.o c íđl ís fe I a da te I I ĺźt ds

I

degentorgm aoo
liff'támogatása,

nmdt pémuadvánv

Hmánszolgáltatási

Üryosztály,

Hmánkapcsolati Iroda

ivodai nęveléshez
)sáöndĺj, tmulmáný versenyek,
ĺapcsolódó tevékenységek :ankerülettöl átvállalt költségek

;saládok átĺnenęti otthoni

ll30l

Szociális feladatok

Polgámesteń és Jeg1yzöi Kabinet
Hmánszolgáltatási Üryosztály
Családtámogatási Iroda

:lhe|yerese,

0-3 éves

<orosztály átĺneneti

ltthoni elhelyezése,
lszichiátriai betegek

ĺózsefr Iárosi krĺrtya, Idősü611i
ľmács mfüödtetése,
ľÁMoPpályáut, Eu-s
rdomĺányok

raooali ellátása
l 1302

Közfoglalkoaatás

Hmánszolgáltatási Úgyosaály
Családtámosatási lroda

(öďoglďkoztatás
rendszeres,

r

1303

Szociális és Gyemekvédelmi segélyek

Hmánszolgáltatási
Családtámogatási

Üryosaá|y
Iroda

lakásfemtaĺási,
foglalkoĺatáshelyettesítö,
átĺneneti,
temetési,köztemętés'

r

uęs

1304

11400

Vgn

on kezelés i felą d aĺo A

l40l

Íires

tt402

Kömyezetvédelmi

I

feladatok

Va5ryongzdálkodási és
Üzemeltetési Ugyosaály,
Létesítményiżemeltetésĺ
Iroda

lövényvédelem,
dsállattetem elszźI|ĺtása

feladatok
meghatározása

';.;,r,,,
cafeteńa,

(öltségtérítések, tisztségvise|ök,

kiadványok

Iroda

Polgámestcri Kabinet

Kitĺintetések, kömeghaIIgatás

'eprezentáció,

Á.llamigazgatási

W,#ĺ#Wł,Yý,/.//./,1Á,ł,1

it .,

teroetközi kaDcsolatok

Polgámesteri Kabinet

PR tevékenységek

Önként vállalt feladatok
meghatározása

Kötelező feladatok
megbatáľozása

;łizryógyellátás szociá.lism
ászoruló szemé|yek részére

,,.,.

rendclet

l. mel|ék|e{

Cim
és alcím

Megnevezés

Szeruezeti egĺségh ez tartozás
meghatározása

I

1403

Köztisztaságĺ feladatok

Va6ryongzdálkodási és
Üzemeltetési Üryosztály,
Létesítménvüze!neltetésiIroda

I

t404

Kóáerülęti feladatok

Vagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Ügryosztá|y,
LétesítménytizemeltetésiIroda

Kötelező feladatok

tnként vállalt feladatok

meghatározása

meghatározása

szelektív hulIadékgyűjtés

z onkományat
ľulajdonábm álló

társasházakrak

közt erĺilet-

köĺerĺiletek hasaálatára foslalási bevétclből vissafi zetés
vonatkozó sabályok, díja}

Varyongzdálkodási és

Köłilágítás

I 1405

1406

I

tt40'I

ISOO

I

t

l50l

Útka

miami káĺtérĺtés

Teleki téń piac működtetése ( személý
jellegű kiadásokon feliili)

Vagł on ás Ia k&s gazdĺil kodlís

Lakásvásrlási tĺímosatás

Jegryzői Kabinet'
Töwényességi és
Perképüseleti Iroda

Vagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Üryosaály,
LétęsĺtrnényüzemeltetésiIroda

Gzdálkodási

és

Gzdálkodási Iroda
I600

Ô n ko rmányzĺti tu laj donú, v agl
résztulojdonú gazduági tánuógok líltĺI
végzett vagl ongĺzddlkodós i 6
vĺą o n kezeláęÍ fe ladato k

ll60l

TömvaĹryon kilbmtartása, fejlesaése

I

Kisfalu Kft és
Gzdátkodási Ugyosĺály,
Létesíunényiizemeltetésilroda

tt60z

ĺózsefoáĺosi Kisfalu Kft. által végrett iżIet
varyomal kapcsolatos feladatok

ló03

Coľin Sétány Prcjekt

kistemelök, östeme|ők
szímára értékesítési
Iehetőség biĺosítása, piac
műktidtetési kö|tsége

Iroda

Va6ryongzdálkodási és
Üzemeltetési Ü5ryosáály,
LétesítménvtizemeltetésiIroda
ÜzemeItetési Üryosaály,

Vagryongzdálkodás

1502

(ártérités

Vagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Üryoszály,

Vagryongzdálkodási
I

<arácsoný díszkívílágítás

Üzemeltetési Ügyosĺály,
LétesítményiizemeltetésiIroda

Kisfalu Kft és
uuoalKooasr ugyosaaly,
Gzdálkodási Iroda

relý lakásvásárlási
ámogatás,
raglyomal kapcsolatos

ýlvrántaĺások, eljárási
lĺiák

(<izbiztonsági Kft . eryszeń
ámogatása

laleset-éltveszély
:lhárĺtás,

felújítások' pályIáatok

ragrykďbetartás,

lkadálnentesítés.
vag1yonbérbeadás,

kďbiltartás, épületek

vagyonéĺékesítés,felújítások

mĺlkŕidtetése

v|áÍosfejlosztési és Főépitészi
t

teljes projekt

Üryosaály
VárosfęiIesaési lroda
Városfejlesztési és Főépĺtészi

I

1604

Magdolna Neglyed projekt

teljes pÍojekt

Üryosaály
Váĺosfeilesztési Iroda
Városfejlesaési és Főépítészi

t

t605

Rehabilitációk'

fejlesztési prcjektek

Üryosaály

eljes prcjekt

Városfeilesaési Iroda

Egéb feladdok

11700

l70l

Hitet felvétel' tôÍlesztések, kmatok

PéEügyt Ugyosztály
Számviteli és Pénztisvi Iroda

tt'l02

Védelmi feladatok

Jegyzői Kabinet

tt'703

Föépítészífeladatok

Vráĺosfejlesaési és Főépíťészi
Ügryosaály
FőéoítésziIroda

t

elies
katasztrófák elleni
védekezéssel összefüggó
feladatok

heýi telepiilésrendezési

teruek,

örökség

:gyéb teľek' koncepciók

védelme
Eogásatí ellátás kiváltása,

pńvatiált házioľosok
hellség biaosítása,
n'704

Egészségüý fe|adatok

Üryosaály
Hmánkapcsolati Iroda

Hmánszolgá|tatási

helýség kabmtaĺása'
|elújítása'

lrivatizált háziorvosok
.ezsiköltségeinek átvállalása

toglalkozĺsegésxégiiý
9Ilátás,

jáÍóbeteg

szakellátIás'

I

1705

l l70ó-0l

Táĺsashrázak felújítási támogatásai,

kĺilcsönei
Önkomrłnyaü tulajdonhoz kapcsolódó

Polgámesteri Kabinet

és Jegryzői

Kabinet

feladatok

Táĺsasházak üssz és üssa nem
térítendö felújítási támogatásai,
gázvez.felújításhoz kölcsón

Vagyongazdálkodási és
Létesĺtéményĺizemeltetési
Ügyosztály
Gzdálkodási Iroda

nvúitás.
aĹryonbiztosítás

omelorom

JzemÍiĺk fénye (Comenius)'
rźicznloáltrĺác íRFVl

ĺözbeszezési díjak, peres
1t706-02

onkományzti eryéb feladatok

Polgámesteń Kabinet

és Jegyzői

Kabinet

iryek, végrehajtási és
ĺauététe|idíjak'

(önywizsgálat,

eryéb sakértői

tíjak

ran|ĺkiiItséo
Ó nko

11800

rmdnyzĺ ti

tu

laj do

n

ú, vagl

nćszr u laj do n ú gazdu

ági tán re ńgo k
!ámosatlLsn

Vagyongzdálkodási és
I

l80t

Józsefo áĺosi Gyemekek Udültetéséért

Közhasaú Nonorofit Kft.

Létesítménytżeměltetési

Ügyosaály
Gzdálkodási Iroda

teljes tevékenység

Á|lamigazgatási
feladatok
meghatározása

rendclet
1. metléklet

Cím

Józsefoáĺos Közbiaonságáért és
Köztisaaságáért SzoIgáltató Nonprofi
Közhasmú Kft.

I 1802

I

Szervezeti cgységhez ŕartozás
meghatározása

Megnevezés

és alcím

t

1804

1805

JóHÍR Józsefoárosi Média, Rendezvény és
GaIéńa Központ Nonprofit Kft.

Létesítményiżęme[tetési

Ügyosaály
Vagyongzdátkodási és
Létesítrnényüzemeltetési

JózsefoáÍosi Közösségi Háak Kiemelten
Közhasaú Nonorofit Kft'

ugyosaaly
Gzdálkodási Iroda

*,,

KoĹTsEGvETEsI szERvEK
Hgtősági feladĺtok

l2l0

iiÍes

r

tzt02

meghatározása

;eljes tevékenység

Létesítményiżeme|tetési
Ü5ryosaály

I2IOO

Államigazgatási
feladatok

Gzdá|kodási Iroda
Vagyongzdálkodási és

Cozdólkodóci lroda

I

meghatáľozása

Üg1yosztá|y

Gzdálkodási lroda
Varyongzdálkodási és
I

Onként vá||alt fe|adatok

meghatározása

Vagryongzdálkodási és
Létesítményiiaemeltetési

REVE Zrt.

t803

Kötelező f€ladaŕok

Hatósági

Építésigzgatásifeladatok

t

eljes tevékenység

jaléńa' kóművelődési

ĺötelező feladaton felĺili
evékenység

evékenység,

<özfoglalkoaatás

valmeml pályáanal

váIlalt

feladat, tęsttileti tagok dijaasa,

közfoglalkoaatás

helý kitiintetések átadásĺínak
renđenénve

:'ri,,,:,'i'lilr.

:l

'.' ,

..,i.;i,,.1.1

,

ípĺtésigzgatási

Üryosĺály

:evékenység,

.prtesugln lrooa

hatósági feladat

pľi és kereskedelmi
evékenységgel

Hatósági Ügyosaály

Igzgatási tcvékenységek

Í2l'03

capcsolatos hatósági

Igzgatási lroda

;eladatok , eb

isszeírás

t2104

Anyakĺinyvi fetadatok

nyakönyvi,

Hatósági Üryosztály
Anvakönwi Iroda

12200

Eivĺtąl mííkijd|etbe

Jesvző

t2201-01

Hivatal működtętése

Jegyzőí Kabinet
Belső El|átási lroda

t2z0t-of

Hivatal infomatikai feladatai

Je51yzői Kabinet
Belső E|látási Iroda

.eprezentáció,

ilvatal mfüödtetése,
lpület femtartása

iżleti ajándét

FmÁ('éŕhpńi i||ŕáÍáśô|.

hivataI működtetésével
kapcsolatos infomatikai

feladatok
peĺes ĺiryek, bankkö|tség,

t220t-03

Jeryzői Kabinet

Hivatal e6ryéb feladatai

közbeszezési díjak'
végĺehajtásidíjak,
foglalkozásegészségüry,
közfoglalkoáatás,

tmácsadói. szakértői díiak

választás

neroetiségi

t220t-04

Jegyzői Kabinet
Belső Ellátási Iroda

Neretíségi onkományatok mfüödtetés(

önkományatok
működtetésének

biztosítása
12202

Hivatali alkalmzottak foglalkoaatásával
össrefiiggő kiadások

ľ.?*'..i"i..'l
.iłíI&.'',',

:',:.'',;,|ilgö

|

]

"ĺ l]':..'};

30100

Je5ryzői Kabinet
Személyüg;1i lroda

ĹIivatal

fo

glalkoĺatottď

lére, jogsabályi alapon
áró iuttatásaik

afeteria, hűségiutalom, szakmai
ovábbépzés, konferencía

ĺi*iĘ$

1..')

ü!}i$.

Jóxefvárosĺ Paľkolás-íizemeltetési

3010t
30102
30103

ues
ues
ues

30104

wes

30105

PłkoIási feladatok

;afeteria, hűségjutalom'

äle|Ässéohizosítás
.

iioĄ
40100
4010t

'

Jóxefvárosi Szociális Szo|gá|tató
1-.--.LiÁ|Ád

rlkalmzoĺakĺa

lrykolási feladat

.

iľl:. .lfu:l

. iil Ť.ł] .. l"

...

kÄ-naĺł

LÉLEKHAZ. LÉLEK PRoGRAM

elies feĺadat
:saládsegítés,
rdósságkezelési

40r02

l..j]tffi.Ęl..#H''.

és

Családsegítés és Kö4onti iránýtás

mácsadás' népkonyha,
>évtlgi - gudasági

:afeterią hűségjutalom, interĺv
)saládmegÍaÍtó szolgáltatás,

telĺor payĺnt

'eladatok

40103

Gyemekjóléti Központ,
Cryemekek Atsneneti Otthona

ryemekjóléti
zolgáltatások,
ryemekjóléti központ,
5yemekek átmeneti
)tthont ÜĄiitó ellátás

:afeteńa' hriségjutalom,

fízislakások mfü ödtetése
:afetería, hűség|utalom, héwégi

40104

Hei

segítségnyujtás

izociális étkeĺetés'

lŁi

segĺtségnyújtás

;zociális étkeztetés, fodrász,
rcdiktlĺ' gyóg5masszőr,

hatósági

rcndclel

l. mel|élĹ|cl

Cím

szociális
étkeáetés,idöskoruak,
szenvedélybetegek,

Nappali Ellátás

40 105

fogryatékos személyek,

pszichiátriai betegek
naooali ellátása

Á||amigazgatási

Onként vá||alt feladatok

Köte|ező feladatok
meghatározása

Szeľvezeti e5łségh ez t^rtozás
meghatározása

Megnevezés

és alcím

feladatok

meghatározása

meghatározása

;afeteria, hűségjutalom, hétvégi

;zociális étkeztetés' fodrász,
rediktir' gyó9masszőr,
lyogytoma
cafeteria, hűségjutalom,

ldősek Aüneneti otthona / Gondozóház

40 106

jclzórendszeres házi
segítségnýjtás, fodrász'

idősek átmeneti
elhelyezése'

pedikűrös,

gyóg1masszőr,

wósvtomász.

kisryemekek

Eryesített Bö|csődék

40I00-02

napközbeni e||átása

räí0téria,h0ségiutäloill, Bif tos
Kezdet progrm, idószakos
gyemekfelüryelet, otthoni

gyemekgonodás,héwégi
iátszóház

::..50000

::

.,

l..,::,

.

I

'..',. .:';

! l :iarl: nAr:J-)l:

n

:afeteria' hűségiutalom,

50100

i
t-.üliii:;:1
::

.:60000

alapellátás'

Egésreégügyi Szo|gálat

:

I

r';.

. l

:Ares :.

:

szlgendelés

ánoqatása
jjtš

.

ntt^:::::.t- ;:-.:tt:::.t:1..rrr;

,"..,.;'....'

72000::ż,

72100

in.kományati foglalkozáseti'
lŁioruosok ĺeriköltség

Jórefoárosi Intézményműködtetó

,.

t:,1

.,-...,,,

:^:

I.ii'nôńt

ntéaényműkódtetés'
72t01

Központ

1zdasági feladatok,
ĺözoonti beszeęések

afeteria, hűségjutalom,

óvodai épületek

72102

Nevelési Intémények és böIcs<idę

femtartása, óvodák,
szakmai és funkcioná|is

működtetése

feladatok műkôdtetése,

:afeteria' hiiségjutalom,

funkcionális állríshelyek,
intéményiétkeaętés

72t03

oktatási intéményekműködtetésę

iskolaéPiiletek femtaÍtása,
fu nkcionális álláshelyek,
cafeteńa, hůségjutalom'okatási
funkcionális felađatok
feladatok költségei
mfütĺdtetés, intéményí
étkeztetés
cafeteria, hűségjutalom, oktatási

7f100-04

TÁTIKA Napki'zi otthonos Ovoda

ivodai nevelés, szalonai
illáshelyek

feladatok költségei,

állmilag

nem fi nmszírozott állásehlyeke
esä vál2mennvi kŕiltŚéo
cafeteńa, hűségiutalom, okÍatási

72100-05

Gyerek. Virág Napközi Otthonos Tvoda

ivodai nęve|és, szl.mai

feladatok kőltségeí, állmilag

illásheýek

nem fi nmszírozott állásehlyekĺe
eső velamennwi költséo
:afeteria' hűségiutalom, okatási

72100-06

Kincskerső Napközi Otthonos Ovoda

ivodai nevelés,
;złmai állásheýek

Napľaforgó Napközi otthonos Ovoda

ivodai nevelés,
;zaknai rálláshelyek

..cladatok köItségei,

állmi|ag

rem finmszírozott állásehlyelae
:ső va|amennü kii|ŕséo
)afoteria, hűségiutalom, okatási

72100-07

bladatok k<iltségei, állmilag
tem fi nilsározott
:só

ál|ásehlyetce

valmennü ktiltséo

lafeteria, hűségiutalom' okatási

72t00-08

Várunk Rád Napközi Otthonos ovoda

ívodai nevelés,
;z:lmai álláshetyek

bladatok költségei,

ál|milag

lem fi nmszíĺozottállásehlyeke
lsó

valmemü költsés

;afeteria, hűségjutalom, okatási

72100-09

Napsugár Napközi oŕthonos ovoda

ál|milag

óvodai nevelés,

bladatok költségei,

sza.lmai álláshclyek

lem fi nmszíĺozottállásehlyeke

valmemvi kiiltsép

:só

;afeteria, hííségjutalom,okatási

72100-10

Száxzorszép Napkłizi Otthonos Ovoda

állmilag

óvodai nevelés,

bladatok költségei,

szalanai álláshelyek

lem finilszíÍozott állásehlyeke
)ső

valmemü k.iltsés

:afetcńa, hűségjutalom, okatási

72100-tl

Sziváruány Napkiĺzi Otthonos Ovoda

állmilag

óvodai nevęlés,

bladatok költségei,

szaknai álláshelyek

lem finmszírozott állásehlyelce
lsó

valmemvi költsés

:afeteria, hűségiutalom, oktatási

7fĹ00-12

Hétszĺnürág Napközi Otthonos Ovoda

óvodai ncvelés,

|eladatok költségei' áltmitag

sakmaí állásheýk

lem finmszírozott á]Iásehlyelae
:ső valmemü költsée
cafeterią hűségiutalom, oktatási

72100-13

Koszorú Napközi otthonos ovoda

ivodai nevelés'
;złkmai álláshelyek

feladatok köItségei,

állmilag

nmszírozott állásehlyeke
eső valmennü kőItsés
nem

fi

iil.,'

l

:i:i :^:'

: i: -

)

rendel€t
I. me||éklet

Cím

Szervezeti egységh ez taÍtozás
meghatározása

Megnevezés

és alcím

Kiitelező fe|adatok

Onként vá||alt feladatok

meghatározása

meghatározása

AIlamigazgatási
feladatok
meghatározása

:afeteria' bűség|utalom, oktatási

7f100-14

Mesepalota Napközi otthonos Ovoda

óvodai neve|és,

ěladatok köttségei, álImiIag

sakmai álláshelyek

rem finmsározott állásehlyeke
)só

valmemü költsés

cafeteńa, hÍiségjutalom'okatási

7fto0-15

Pitypang Napközi Otthonos óvoda

5vodai nevelés'

feladatok kö|tségei, á|lmilag

izakmai állásbelyek

nem fi nanszírozott álláshelyeke
esö

72100-16

ť.W;
80r00

Katica Bölcsőde

,.-,].".. - ' ,
i-'.. .ri ,",.'

80105

valmemü költsés

cafeteria, hűségjutalom, oktatási
feladatok k<i|tségei, áIlmi|ag
nem fi nmszírozott álláshelyeke
eső

valmemyi költség

t^--,:',,

í:ł),łÍ'!;ł,!'
.i!I..lłil:i.::|]

..:

Jórefoárosi Kôzteľület Felürye|et és
váŕ^ś;iżAme|ŕeŕáśi

ŚznIoá|ąt

elies feladat

ĺ.Eesatőstlg
äres

80102

80104

és

Napközi otthonos ovoda

80101

80 103

ivodai nevelés, szakmai
illáshelyek' bólcsődei
eljeskörů ellátás,
ltjlusÜrlci furkuiuuális
,e|adatok.
álláshelvek

Te| eptil

éstizemeltetés/Szalcnai Központ/
Telephely

kóztisztaság,

:afetęria. hűsésiutďom.

re$ közutak,
cafeteria, hliség|utalom,
út.pďk kubmtaĺás rakok,köaerek kerelése,
köztęrii|eti szemétszállítás
izemeltetése, fejlesaése,

ues

Teleki Téri Piac

<istemelők, őstemeIők
;zámáÍa értékesítési
ehetöség biztosítása, piac
nfüödtetési költségén

;afeteria, hűségiutalom,

lelĺil a foglalkoĺatottakkal
5sszefiiggó tevékenységek,
<öltségek

80

t06

80 107

80108

80109

Közterület-felügyelet
Kerékbílincselési feladatok
Kerületőrsési feladatok
mfü ödtetése

Térfi weló-kmeraendszer

közteriileti, felüryeleti
feladatok
teljes feladat

:afeteria, hriségiutalom,

)iztosítás
;afeteria, hűségjutaIom,

elies feladaĺ
ľendszeÍ működtetése

:afeteria. hűséciutalom.

