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Cim
és alcím

Megneveés
s4ŘEc(i egŕsé8h@

tartozás megh'.írcásr
Kłitelgő Íe|adrto|t

meghłÍárczása

Öĺként váltatt Ídrdatok
meghitírczśr neghatárezÁsa

il lol Tisasęvire|ók és biattságok Polgámstoi Kabinei

igÍsgviE|ók i||eün6yą
(ô|twgtqítsą białtsáE'i
agok tisáetełdíą
<oltsegtqitérc

ęrmtáció' cďetĺią
(oltségÍqítćsdq

isdsĘviselöt bircttságok
aját keetei' pmwic
Íándékok

ttoz Polsám6tqi Kabind

n l03 PR twękenysgek
Pol8ám61qi lGbin€'
Kommunikációs lĺoda

ÍJśág #ľkšŹrAs'
đadäsąpÍ tďekąys€gdq
nedia figyelĄ honlap

il lo4 Kitüntetsek, köheghallgalás Polgámatai Kabinet

Helyi Hdel€t alaPján

kitäotet6.kh@ jutalom

wciális munką
Smmclweis napi,

körendvédelmi kitúntets)
munkáltatói kólŃn

lll05 TagsĘi dijak és uímogatások

Humánszolgätat,ĺsi
Ügyosáäy' Humánkapmlďi

lroda

Kóz,éFmagyuoÉzilgi
R'egionális FejIsĺési
ľałráa agsági diją

liül veľeteJg
|leítványoŁ egyhátŁ
Đ/házi közös*gelq
nagánszmé|yek ńm
lreiäis ráwru|tsági
ámogatásąkivéve, ha

inkomänyati
,eĺadateuáráEéÍt kapnak

ámogatźrĺ, Budapcti
)nkománÍzĺok
;zóvetsé8e tagsáEi díj'

TC' Rądóreee
ámosďá9

il 106 uÍs
11107 Tartalékok

I l 107-01 Műk.j'dési él és általfuos taÍtalek

Pérungýugyosáźily'
Költsegvtési 6 PénzÜ8yl

FelÍlweleti lroda

tlto7-02 Fe|halmozási eltartalék
Péuügyi lJgyosaály,

Kó|tsąvtési s PđEigyi
Fehifle|đi lroda

It 108
Egyeb feladatok ( helyi adóŁ

tínoeat.ásk, pémandvány' stb.)

I I 108-Ol Helyi és köuPonti adók
Pqzvgyi UEyosáźny,

Ádóugyi lrodą KöItsegvetsi
é< Pénziiwi Írrxla

iépjárnűadó' ipaűzei
dó' teleładą
e-"^f^.."|ai ąAá

I I l08-02 TámogaŁłrck

Pénĺg'it]Eyosáźny,
Kö|tségvtsi s PéEiigyl

Felügye|eti lrcda

Iölts8vetsiWek
ě|ugeleti sffii temzďiwgi

oéubeli
lôzponti költs€8y€rsi
ámogatávi

ámogaĺás

I I 108-03 Egyeb feladalok
Polgámestđ Kabinet

Jegpói Kabina

degaforgmi adó

IitrtámogaĺĹsą
ŕnwzh< ví|ldás

I I t08-04 Pémmdwny

Pazugli
ÚgyosaályKöltsęvełai s
PénzÚgyi Fe|ĺigyelđi koĄ

rjzámvite|i ąs PéeüFyi lÍoda

Lttól fiĺgg milyo fdadaon
nradt poznandrany

rttól fr ge ;;ťyđ'ftladdön
nffidt pétmďadvásy

11200
oklltfu,i. kôz,nűýdő.Is.,, ifi ,,sóei á

saoil feladalok

I l20t
oklatáďEą nwe|éďle kapmlodó

fe|adĺok

Humánm|gálctási
Ügyosztály, Hminkapmlú

Iroda

ívodai nwe|shg
opmlodó tevekayŕg*

jsźöndíj'

11300 'Í mi,tlis fela d ątcll,źüis

I l30t Sruiáis feladatok

Po|gámmteri alęyzói
Kabiner Humánm|eätaü

saládok ĺáunm€łi oühmi

'hevgse,0.3. 
éE tóaefuáĺosi kárýa'

idósügyi Tmás
núködte-!Ésę'TÁMoP
lályáza! Eu-s ađomán1ok

Ügyovtáúy Cmllá.dtámogatási

Iroda
llhel5ze*' pvichiátiď
xtcgek nappali ďáÉs

t t302 Köáoglalkodatás
I{mánmlgĺáĺtatási

Ügyosaály Cgladtámog*ási
IÍoda

ĺöáoglalk6ĺłá.

I 1303 Sreiá|is *gélyek
Humánsrclgátatási

Ügyosĺäy Csallá.dtámogaási

Iroda

adwes'IaköfđntaÍ.
í'i'
bg|alkoaałáshelyeusĺtö'
úmoeti'
ffid*iköźffidś

lózgyógyellrátás wiáliru
ásrcruló mélyek réváĺ



JóreÍvárosi Ônkormányaĺ
2013. évi címr€ndje

rcndclcl
l. sz.mcllćk|cl

Cĺm
és alcím

Megrievezés
Szeľezđi eglsĘňe

.ańozís m.€ü.tárc'śsa
Kötelgô fdrdeÍok

mcghrtírezás
Öĺkéĺt váttalt fe|adatok

męhaťámása
Á'tkmige8atási f€tada.o!

. meghatárezśsa

I 1304 Gyemekvédel mi segélyeJ<

Humaulgätaási
Üg1lovtáy Csaladtámgaási

Iĺodája

gyemekek poubeli e
ffiésetbmijuttatäÝ
izociá|is rámruIsĘi

tu00
I t40t üÍes

tt402 Kömygetvédelmi fe|adďok

Va5ĺongazdálkod.ísi a
Üme|tasi Ügyosaáy'

asiuĺmyüzmeltđćś lÍod

rörcryĺcdclot1
<isál|attetm dęálítág

1t403 Köáisztasási fe|adalok

Va5rmgazdá|kodási és
Üaeltcr*i Upoztily'

lŕtesítnmyume|taei lrodI

L|legáis máváIítás'
w|cktĺv hulladełglĺijtés

I 1404 Köáęriileti feladatok
Vagyongadákodísi s

Ümeltaési Ügyosaáty,
LásĺÍnmyüząe|t€'6i IíodI

tulajdonába áló
köáerulet€k haqiálďáE
vonatkozó ubáLlyok, díjak

táeslrázaknak kóaerĺilet-
|og|alci beváe|ből
ýiŚýafizet6

I 1405 Kö4ilágitás
vagyongafdá|kodási s

Üzmeltełci Ügyosaáy'

It406 ÚtkáÍ ńiatti ká'téÍités
J'egyzói Kabinet'
Töruénys*gi és

Peĺkovipleti troda

<áĺtérits

I 1407
Teleki téri piac múk<idteté* (

szemé|yi je|legú kiadĹsokon felüli)

Vagongazdálkodási és

lŕt6itÍnényiizmeltetsi
Ugyosztźly,

ÉtcsíliíéĹyuzmehetsi lÍod

(isteme|ót óímelók
;zámáÍa érték6it6i
ehetóség biaositása' piac

nűködtetési költsége

t1500 Vagl o n a lak ósg azdóIkodás

Vagyongazdálkodási és

lá6ítnényuzme|tetési
Ugyosaáy, Gazdá|kodísi

lÍoda

n 50l Ĺakásvásárlrísi támogatás

Vagongazdá|kodási m
tá6ítĺną}4rmelteté5i

Úgyosaäy'
ásíl'nmyuzmeltet6i lrod

reýi lakrłwásárlási
źnogariĄ

il 502 Vagyongzdá|kodás

Vagyongazdá|kodási a
lÁ6ítĺnň}ume|teł6i

Ügyovrrł|y' Gazdálkodmi
lroda

vagyonnal kapmlám
nyilvmtaĺágŁ cljánsi
dijak

lló00

Ö nkor mó nyati aiajdonú, vagl
r és zailłj d o rui G aulu,ź g i
T,ź66óEok !íIldl ýeEzd
vapongaz'dúlkoúki a

ÚgonkeelsiÍe|adąlok

I l60l
ToEvagyon kilbĐtaÍtása'

fejIesáése

Kisfalu Kń a a Gazdálkodás
Ügyosááy'

ásíbn&ryumeltct6i Ircd

)a|esęt+letvđé|y
:|háĺítźs, nagkaĺbmtaĺás,
lkadá|ymotaítĄ

blújítáĘlq pálŕatok

lt60z
Jóäefoárcsi Kisfa|u K.ft álta|

végadó úzleti vagyonnal ýaIó
d^'Äą|v^Äáą

(sfalu Kft a a Gazdálkodás
Ügymaálý, Gazdá.|kodási

loda

vagyonbé{foad'ás'

kaĺbotaĺtás' épii|đck
la$onéĺteksíta'
blújítJáĘk

l |ó03 Coruio Sélány Prcjekt
várcsfejlcÍdGi 6 F&pítéÝj
Ügyosa:áüy Vároďejloási

Ircda

els prqekt

l ló04 MagdolnaNegyed prcjekt
várcsfeí€dGi 6 FóéPítszi
Ügyosaály vIárcďej|esaai

huda

eljs prcjekt

I 1605 RehąbilitacióŁ fejlgĺsi pĄektek
várcsfej|€gl6i s F&pítszi
Üryo*áIy Váĺoďejlesaei

Ircda

eljs prcjekt

11700 Enéb felzdątok

I l70t Hitel felvétel, töÍlesáoet kamďok
Poagyi Ügyosaá|y,

számviteli 6 Poäiď lrcda
Elj6

tt702 vedęlmi fe|adďok

Polsám€śgi Kabinet'

Varyongazdálkod.ási és

Iásitnénlŕuadlctsi
ÜgrcgŁálv

karásáÍófák Gl|qi
wdekeásJ öwcftggö
feladďok

I t703 FóćDít6zi fe|adatok
vlárcďejleśa4,ési s Fó€pítszi
ÜgĺosaáyFďęítsż lroda

heýi telęülésode*i
tflelq ófóksgYédelmc 6Ébtmt koncłpciók

I 1704 Egczsgugyi feladalok

HumáMlBá|tałá"i
Ügosaaty HuńäńEapsolati

Iroda

fogiásati e|látas ldváiltfo ą
priyđizált háuiorcsk
helyiĘ bidosíĺásą
heĺlsĘ |cĺbantľatísa'
felújíĺásą
foglalkozásegésĘ;ügyi
euáúás'jáńbaee
wkellátáĺ

lriyđizáłt háziorcgk
oikölt*geinek
itE||aláę

t
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'. 
sz.mc||ćk|e(

Cím
és alcím

Megneveés
szeteeti eg.séghe

ĺáńoás megha|ározása

Kötdąó fdada.ok
męüatáĺozása

oĺként vállalt feladatok

megha(ározása

Á.ilamig*gltási fetadatol
męhatíroása

il 705
Táĺsmházk felújitoi támogđáEi'

kölcsönei

Gadálkodási Ugoszt.ály'
Gazdálkodĺsi lĺoda

Tárcházaküsgs
vis% nm téritendó

felújiÉsi tánogatávi'
gáłe.felúj itáshoz kölcsön

n;ojtás, paelprcgm

I t706-0t
onkományati tulajdonhoz

kapcsolódó fe|adatok

Polgám6teri Kabine( s
Jegyzôi Kabinet

/agyonbiztosi(ás

lzmůnk fénye

iCommoius), .

lővnĺoáb|x ÍRFV)

n706-o2 onkományati egyéb íe|adarok
Polgámestqi Kabinď és

Jegyzôi Kabinet

<özbsazgi dłak' p€
igyek, vegľehajtäsi e
(óuét€teli díjak'
lmk}ólt*g

konywiagá|a! egyéb

ükéÍtói díjak

I IEOO

o n k o r nź ny uti tĺl laj d o nú, vl gl
raxulajdonú Gazlt.źgi
Tánuáeok tircalćsą

t l80l
Jóaefoáľos Gyemekek ÜdüIter6éí

Köáreznú Nonpĺofit Kft'

Vagyongazdárlkodási o
Létesítmmyumeltetési

Ügyosĺáty, Gzdá|kodísi
Iroda

eljs twékeység

I I802
Báĺka Jóaefvłosi Sźnház a

Kulturá|is.Nonprcftt Kń'

Vagyongudá|kodási és

Létesitmfi yüzffi eItetési

Ügyosaály' Gazdráúkodási

Iĺoda

eljes tevékenység

I 1803 REVS Zd.

. 
Vagyongazdálkodásiés
Láesíľményüzmeltetési

Ugyosztály, Gzdá|kodási
lroda

e|jc tevékenység

1r804
Jóaefoárosi Kulturális s spon

Kieme|teo Közhöáú NonpÍoÍit K.ft.

2ol3. május 3|.ig

Vagyongzdálkodási s
Létesitményü4me|tetési

Ügyosztá|1 Gazdálkodísi
[ĺoda

eljes (evékđység

| 1804
JózseFľáĺosi Médią Rmdwény és

Galéria Központ NonpÍofit KÍl.

Vagyongadá|kodási és

Létesítményuzemeltetési

Ügyosztály, Gzdá|kodäsi
Iroda

cóművelődés
tinúvelódésen felÜli, q
rrogrmok

I lE05
Jóaefo áĺosi Közösśgi Házak

Kiemelten Ki'zhóznú Nonprofit Kff.

Vagyongazdálkodási és

LétesĺtńąyüaeItetési
ÚgyosztáLly' Gadálkodási

lĺoda

faléria köművelódoi
cvékenyegą
(öďog|alkożatäs'

đ.közPont

almmyi pályrázattal

ál|alt feladat testü|eti

agok dljaásą helyi
jtüntetsek átadásának

endwényą
áýlómú4um.

KOI,TSEGVETESI SZERVEI{

I2IOO IIqt,ős,źPi feladatok
t 2lol ürs

tŻtoz Építci gazgatási feladatok
HatóĘi Ügyosaály
Épitsügyi lrďája

ipít*igazgaĺási
eve|<myĘ, hatóĘi
.e]eÄet

l2l03 Igągatási tryékmysg€k
HatósĘi Ügýosztály,

Igaz4atísi lroda

ipai o kĺokedelrni
twé*aysggel kapso|atos
haórgi fe|adalok 'ełtsszrińę

tzto4 Anyakönľi feladďok Áĺyakönyvi |oda
nyakoĺtyvi haóvgi

12200 EivÚtal nűkôdtd6c Igĺi

12201-01 HiEtal műkí'dtetés
Jeg1zói Kabinet' Be|só

El|átÁsi lroda
tiwtal múkodtetse' epület jándét lemészetbeni

tf20l-o2 Hivatal infomatikai feladatai
Jceyaji lhbinc! Bo|Eó

Elĺátási lĺoda
ocsolatos infomďikai

ĺ22o|-o3 Hivata| egyéb feladalai ,€gľzôi Kabinet

leres ügek' bilkkö|tsg'
lozbsrerzqi dijaŁ
rĘrúajĺásidijĄ
bglalkoaásęéuégüry

ammdói' szakéĺói dijak

|220|.oĄ
Nemzetiségi onkományzzrok

^ív^Ärdb

Jegpói Kabinet' Be|só
F||átási lroĺ|a

remzďisĘi

'nkomán9Etok

12202
Hivatali alkalmattak

fog|alkoáatoáva| övfuggô
kiadá9k

lccrzói Kabinet' s@mélyucyi
IÍďa

liwtal foglalkozíatottak
lére' jogubályi alapon
lraÉgi

zfetcrią hú*giulalom,
zabnai továbbépres,

ronfqmcia

30t00
Közterület-fe|ü gĺe-Icĺ/Jóacfvírcsi
Parko|ís.ůz€mel.ctési Sa|gá|at

6lállóan műkôdő és

gazdálkodó k6lĺségvetési
s4Í

l0t0l Köáerület.felugyelełi fe|a|adďok

20l3. október 3l.napjáig

@zífllđ-felúgyeleü
evekmy*g

afďgią hüségiutalom,

ükalmattakĺa
b|e]őęs*hiĺositás



JóxeÍvárosi Önkormányat
20l3. éYi címr€ndj€

rcndclct
ĺ. ę.me|lék|€|

Cim
ćs alcím

Męnwoés
saď@.{i cB/seghą

tańożiś mctha|ározása
Kötddó feladatok

mębltárczása,
öĺkŕ.r'ilalt feladatok

aęĺetározása
Áttamigugatási feladaĺol

megha(árczása '

30102
Térfigye|ó-kamoamdsrer

működtęt*e 2013. októbq ] l.
éÍfig)|e|ó közbiáonsági
ěladatok

afetqią hůsgjutalom,
ilkarnreĺa|im
äéJ6ŚćpsiŹosiáś

30103
Kerěkbi|inqclési feladatok 20 l 3

október 3l. napjáig

ioekbilic*lsi feladat,

oncsutó e|Ýá|litása

nfađą hú*giutalom'
ilkalrn@flakt
l.eIe|ósahiĺosítás

30 104
Kerületóreégi feladatok 20|]' októbe

3l. napjäg

afđqią húsgiuta|om'
Úka|maałtakE
ddósćgbiżosítás, teljs

301 05 Peko|äsi fe|adđok i fdadat
áďÉią hii$giutalom'
ilkalĺ@ottakÍa
iĺelócsebidosiĺás.

40t00
Jóaefvárosi Csa|ádsegító és

Gyemekjó|éĺi Kiizpont

önálkó.n Eűkódó és

gzdá|kodó költségvetei
gew

osal ád*gítés'
adósá€k*lsi teácsadás
gyemekjóléti
saIgátatäĐk,
gyemekjó|éti központ,

afđqią

nůkodtdćs.intmzĺv

ľAMOP päyázar

nyujtó e||ráräs, népkonyha

40101 .Éturcni.ĺ.' ĺÉl.ĺK PRoGRA|v
ĺóaefvárcsi Csa|ádsegitô é

cyémekjóléti KözPont 'nkot 
válla|t fe|adat

40100-ol Oszirózsa Gondozó Szolgálat
öná|lóan működô
kölh.tvc.6i szeN

szociá|is étkezteta, házi

segitségnyujtás, idôskoruď
szenvedélybet€8€k'fogyatél

os sremélyek' pvichiátĺiai
betegek nappali ellátásą
idósek átmeneti

e|helyeérc'

cďaĺią hürgiuta|om'
je|zóĺadw* htázi

rcgits$}újtäs' hétvégi
wiá'lis e|keztetés' házi

segi&gtnyujtä9n belůl a
fodrász' pedikűrös'
gyóg/reször'

ľógĺtomäsz'

4010(!02 Eg5ĺeí(eft Bölcs6dék
ônóllóaĺ můkôdó
k6ltscgvetési gcí

<isgymekek napközbeni
:llátása

wfdoiq lnisglutalom,
Bizm Keda progm,
időgŁos
rymcłďdůgyel.et' otthoni
g}Wekgonodáthétvégi
iźngi,hźt

ř.

50t00 EgésxĘiigĺi Szo|gí|aĺ

đnállóan oíködő és

gudálkodó kôltsĘvct€si
%d

ilape||átás, sakadels

pfełqią hű*giutalonl
inkományati
log|alkoáxł, hŁioruosok
eikölsĘ tánogatás

72100
Jórefvárosi IĺÍézményuűkôdtetô

K6zpoĺí

öĺállíu oűkôdô és

güdólkodó |.öIts€evetěsi

szď

Tftol KózPoil|

ntéménymúkodtet6'

ľalmĘi fc|odotok'

óaonti b*rzgek
ďGłcńt,hĺirc&'utdorĄ

72tO2
Neve|si Intemmyek ą bolcsóde

működtđés

ivodai épú|ctek fenntartása

ivodák s gaknai q
.unkcionäis 

fe|adatok
g hűsegiutaloĺĺl'

tlláshe|yejq inténńy'

'tekcđets



Jónefvárosĺ ÖnkoÍmályzaí
2013. évi cimrendje

Endctct
ĺ. gmc|léklct

Cím
és a|cím

Megnevzés
s4Ŕ@eti GBŕséghg

kńozás f,eghatároásr
Kötdgö Íel8datok

męhatározása đeghaíárcásr m€8ha.ároásá

72t03 oktatási intemények ńúkódtetése

skola€pületck fqnta'tásą
ünkcionäis álláshelyet
ilnkcionäis feladatok
nűkadtetés, intąnényi
lkeádés

afeteĺią [ú*giutalom'

'ktatási 
feládatok koltsĘd

Tftoo-o4 TÁTIKÁ' N.pkö'j o(thonos Övod:
ôníl|óaĹ miikôdó
költségvetćsi szew

lvodai neve|Ę szakmai
r| líslre|yck

aferqią hú*gjutaloĺr'
lktatási feladatok kölsĘei

72tOO-05
Gyerek- Virág Napkózi otthonos

óvoda
ónállóau mókôd6
kô|tsĘvetési szew

rvodai wela, sakmai
Ú|áshelyek

afaĺĘ húrgjutaloĺĘ
lkwĹsi fclaĺlatok kó|tsĘđ

TftoĹo6 Kiĺekmő Napközi otÍhonos
Ovoda

öoállóao nűködô
kôltsĘvctćsi szew

lvodai nerelés, sakmai
r||áďre|yek

zfaoią hű*gjuta|on'
)klatási feladatok kóltsegei

lfto&o7 NapraÍoĺgó Napkózi o(thonos
Ovoda

öDáĺór! nűköd6
kölls€gv€tési szeď

ivodai nevelés' szakmai
rlláshelyek

Źfetđią húsgjutalom,
*tĺási fe|adatok kö|tsegei

72100-08
Várunk Rád Napkiizi oÍĹbonos

óvoda
önállółn műkiidö
t{ólbe8ve.6i ś;;ď

ivodai nevelés' szakmai
illáshelyek

zfaĺią húwgiutalom,
)ktatási fe|adatok költséBei

lZIO0-O9 Napsugáľ Napközi Ot(honos ovodl
ónál|óaĺ múködó
kô|ĺségvctési szeru

tvodai neve|és' szakmai
il|äshe|yek

xfetaią hűségjuta|om,

*tatási feladatok ko|t*gei

72r0G10
Százszorozép Nepközi otthoĺos

O'oda
ônál|óaí f,űködő
költségłeÍési szeru

óvodai nevelés' szzkmai
ál|fuhelyek

žfetqią hü*giuta|om'

'ktáási 
feladatok kóltségei

72100-t I
sziYáŘány Napkiĺzi otłhonos

Ovoda
6ná||óau működő
kô|bégvetési szeĺ

ivodá nevelés' szakma
illáshelyek

ďeterią húségiutalom,

'kratási 
fe|adďok kö|ts€gei

7ftoo-lf Hé(szinvińg Napközi otthonos
Ovoda

öĺíllóa! múködő
költségvetési szew

ivodai neve|és' sakmai
il|áshelyek

afctcrią hű*gjutalom,
lktatási feladďok kölségđ

72100,13 Koszorú Napközi otthonos óvoda
óná|lóaĺ nűköd6
köl.ségv€tési sfeď

ivodai nevele' szakmá
i|táshelyek

ďđeńą hú*giutalom,

'ktatási 
fe|adatok költsegei

7f100-14
Meseprloĺa Napkôzi o.thonos

Ovoda
örí|óaĺ Eűkłidó
kö|tségvctési śzcN

ivodai nevelét szukmai
i||áshelyek

đetđią hűs&'utalorĄ
lktĺási feladatok költsĘei

72100-15 Pitypang Nrpkäzi Otahonos Ovoda
öníl|órí műk6dó
kôlGé8vct&i szeil

ircdai nrye|és' szakmď
illáshelýek

ďetđą hú*gjutaloĺn'
ktaĺási feladatok ko|Ĺsegei

72tOUt6 Karig Ovoda - Bđlaőde
óDíllóa! Díikôdő
k6lt5é8ye.éśi szeď

ivodai neve|és, szkmai
i||áshelyet bö|csódei afĺaią hůségjutalom,

Ünkcioná|is feladatok'
illáshelyet

|(olb€8ą

60100 vírosü4mctc.ési s4|gá|aÍ
ônóllóan nűködő a

gedálkodó kóltsé8yetćsi
gđ

80t0t elis feladat =fe'aia hi'iépiul

80t02
JóÍiúk BiaomĘi SaĘaď 20|3.

áoń|is 30. miáip
fe,tąią hűségiutalorr!
elio fcladĺ

80t03
Települ6uzeme]tetéýsäkmai
KözpotSzaloui Telephely

köźisŹaság' ut-pďk
kaĺüotaĺüás

rclyi köataŁ
nĺkoŁkóĺerek kąlésą
imeltetge, fejlesasą

zfetaią húsĘjutaloĺą
(ożqiil€ti ffi éts"állitás

80t04
LÉLEKHÁZ- LÉLEK PRoGRAM

20I3. június ]0. napjáig

ďeteÍią húségiutaloÍr\

elja fe|adat meń nm
|gazdi jogý2bay a]api a
,e|adĺe|láĺís

E0t05 Teleki Téĺi Piac

(istmelóIq óstemelók
řámá6 érték*ítési
áďóség biáosítása' pie
núködtetsi költségén be|ĺi

r foglalkoztaottakkal

'stfrggó 
tevékmységet

cö|tsĘek

afełqią húwgiuĺa|oĺ\

80106 Köztefül€t-fclügyeleti felaladatok
Cöáqület-felĹigye|ďi
erekmy*g

ďe{qią húsgiutalotr1
ükalmttaba
äJ.lá*ĺ'ĺ'iżôśíiáę

80t07 Keréküilinwl6i feladđok
leekbili*elési feladat'
onęutó elszál|itása

afaaĄ hű*giuĺalorą
ilkaltt@takn
:éJ.lá<śÉhi'ôśíŕá<

80108 Kerú|ďó6egi fcladatok

:faqią húwgĺutalonl
ilkalmttalra
äelósĘbiŹosĺtís' teljo

80109
Téĺfigclôkmmdw

múkďtet6ę

&figye|ő kózbiztonsági
ieladatok

afctaią hú*giutaloĺ!
úkalm@ttakm
ä|.|fuúohi'^śÍr;<
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Kiemelt eI6irányzat megnevezése
11107.0ĺ

M{ikł'đ&i cćl. éĺ íltelános tarta|ék

2 ol3.ćYi kÜltségY tés bcvétc|i é! kiadÁsi c|őĺrÁnyzatai cinrcndenkćĺt

11107-02

Felhalmo2ási céltnrta|ék
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Eelyi és kiizponti ad k
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2'!zn!|lék|el

cFlbEn
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2 o13. évi k6ltségYct& bcvéte|i és kiadÁsi c|6iránj"zätĺi cĺnrend.nként

11108-0r
Eelyi és kiizponti adÓk

1r107-02
Fe|haImozá5i céltertá|ék

11107-01
Múkłĺdésĺ cél. & dltĺ|ános tarts|ék

KĺemeIt el6irányzat megnevezése
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2 oll. ĺvi kĺltsegvctéĺ bcvétcli é5 kiĺddsi.t6irán}"'8tÍi cĺmrend.nkćnt
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oktatÁ3hoz' nevcléshą kapcso|ÓdÓ

f.Iadaŕok



Kiemelt elóiľányzat megnevczése
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2's''m.|lék|cI

.Ftbqn
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2.!Łmc|Iék|.(

11404
Kłizter.ileti ÍeIĺdatok

2 013. évi k6tt5égvetćs bevétcli ćs kirdlsi c|6irÁnyzAtri cimŕ.ndenkćnt

11403
Kijztisztasá gi feladatok

t1402
Kłirnygetvédelmi fe|8datok

11304

GycrmekvédcImi s.8élyekKieme|t elóiľányzat megnevezése



Kiemelt előirányzat megnevezése

'

2 o13. évi kslrsłgvctés błétc|i és kiĺdÁsi él6iÍÁn'żr(si cimŕéndenként

I l50l
LnkÁ3vásárlási tÁmo8atás

,11502
Vĺgongĺzd{|kodás

11601

tiiusvagyon k8ÍbnntnľtÁs{' féjlclztésc

rcnd.lct
2.9.méI|ék|et

eFtsb n



rcndcl.l
2'!z'il.IléklG(

.FLbán

t l60r
TłiBvagyon kRrbsntartásn, fejIesztése

11502

Vagongĺzd lkodás

2 01J. éYi k6ltségÝctć5 błćteti és kindási cl6iľÁnyżátAi cĺmÍ.ndénként

I 1501

L8kísvásár|ási támo8atásKiemelt eIóirányzat megnevezése



u602
Kilfĺlu Kf(.Áltr| végzcndđ ĺiz|cti

vag/onnal Ya16 gedÁ|kodá9

2 ol3. łvi koltrégvetés bevétcli és ki{dÁśi el irÁnyzatłi címr.nd.nkéí(

11603
coRin sétány projekt

11604
Magdolna Negyed projckt

11605
RchabilitíciÓk' ÍejIcíté!i projcktck

r1701
hit.l fclvétcl. tiĺr|wtéselq kamatok

rendclet

2'!7.mc|lék|ét

eFbbrn



ll70l
hite| felvéte|' tÖrlsztés k, kĺmatoł

I 1605

Rehabi|itÁciÓt fej|eztésĺ projGktck

2 ot3' évi kottségvctéi bNét.li ć5 kiádási c|6irĺny'ĺtii cínŕendrnkćnt

il604
Magdolna Negyed prcjekt

r1603
conin sétány projekt

11602
Kisfĺ|u KfĹÁh8l vé8zendô iizleti

vaĐ|onnrl vslÓ 88zdí|kodás

Kiemelt elóiľányzat megnevezése



Kiemelt elôirányzat megnevezése

2 oĺ3. évi k6|tségv.té! bcvéte|i éś kiidÁsi c|óirán'zrtai cĺmrcnd.nként

11703

l'{ĺépítészi feladok
11704

E8ésé8ii8yi fel8d8tok

11705
Tírsĺshízak fel jĺtÁsĺ mogĺtÁsai'

kiiIcsiincĺ

l1?06-01
tnkormdnyzati tulnjdonhoz knpcśol dÓ

felĺdstok

rcídclet
2'5zm.IlékItt

eFlban



EĺdclEl
2's2'mclléklct

1 1706-01

Önkormányzati tuIajdonhoz kapcso|Ód

fe|łdatok

11705

Társasháznk feltij ĺtÁsi tímogntÁsni'
kälcs nci

2 o13. évi kđlBégÝct& b.v.t.|i ć5 kiadÁsi Ôt6i.án'.żitÁi cimŕéndenkéĺl

11104

Egészségĺigyi fe|ndntok
Kiemelt előiľÁnyzat megnevezése



CIMRENDENIđNT MtNDÖsszEsEN

Kieme|t elóirányzat megnevezése tl106-02
tnkományzati c5lćb fc|8darok

2 0t3. évi k6lt!é8vctés błétcli és kiadÁsi ct6irÁnyzatai cĺmr.ndenként

11801
J6aefvárosi Gycrmekck tidiiltetéséért

Kłizhĺsznri Nonproĺi! Kft.

I 1802
Bárka JÓz!cfoárosi szĺnház és Ku|turá|is

Nonproĺit Kft.

11804
Jôzsefvárosi Kulturá|is és sport

Kiemelt!n Klizhaszn NonDŕofit Kft.



Nildclcl
2.sz.mél|éliIel

ÉF|.boD

t lE04
JőzsefvÁrosi Ku|turá|ĺs és sport

Kiemelten Kôf hnszn Nonpŕoíit Kft.

2 ot3. évi k6tšégv.téś b.vćt.|i és kirdÁsi ćl iŕÁnyzatei cĺmÍGndenként

11802

Brĺrka Jőxefvárosi Színház és

Nonpront Kft.

ll80l
Jrôzsefvárosi Gyermekek Üdiiltetéséért

Ktizhasznti Nonproíit Kft'

11706-02

Önkom{nymti egyéb felfl datok
Kiemelt előirányzat megnevezése



KiemeIt el6irányzat megnevezése
11E05

JÓzscÍvÁrcli Kłiziis!ćgI Eáak

2 ol3. éYi kött!égv.tés bGvétÔti łr kindÁsi.t6iráĺyzĺtĺi cĺmrcndenként

Kłizhaszn NonDrotit Kft
onkományzati felĺdatok łissz6cn

rendćl.l
2's7.ňcllěkltt

cFFhĐn



Kiemelt előirányzat megnevezése
lĺ805

J zsefvÁrcsi Klizôsségi Eámk

2 o1l. évi kotuégvetł b.Yéte|i és kiadási G|6i.ányzat8i clnŕ€ndenkén(

Kilzhászn Nonprofi t KÍt.
Önkormány,ati feIadatok iisszGsen

2'szmcIlék|.l



cÍmrendenként mindÖsgzesen

Kiemelt el6irányzat megnevezéłe

2013. évi kÖltségvetás bevételi és kiadási e|óirányzatai címÍendenkénl

tzloz
Épĺtésigĺzg!tá!i fcladntok

cĺm Jríxefvírosi nkormányzat Polgármesteri Hivatnla

tzzot-01
IIĺh(nl múkôdtctése

rendelet
2.sz.me||ékIet

6 Ft-ban

l7f0l-of
IlivitaI iníormntik8i fcladatai



rendelet
2.sz'meIlékIet

e Ft-ban

t2f0t-0f
Hivata| infoÍmntikai fe|adatłi

cím J refvárosi Önkormányzat Potgármstori EivataIa

2013. évi kÖ|tségvetés b6véte|i és kiadási e|óirányzatai címrendenként

12104 
.

Anyakłjnyvi fe|adĺtok
12103

lgaz8atÁsi tevékenysé8ek

12t02
tpĺtésigazgatísi fc|8dntok

Kiemelt elóirányzat megnevezćse

cĺmrendenként mindÖsŚzo3en
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K zterĺi|et.feliigye|eti feladatołPols rmstori Hivstal ässzescn
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