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Kiegészítés a 2011.július 7. napi Képviselő-testiileti iilés Józsefváľosi onkormányzat

20II. évi ktiltségvetésről szĺóló rendelet mĺídosítása című előterjesztéshez

1./ A képviselő-testü|et991201|'.GII.03.) számrĺ határozatźlban szociális intézmények
átalakulásáról diintiitt. Az előterjesztésU2. pontjában foglaltak az a|ábbiakkal egésziil
ki.
A képviselő-testiilet
- a Szociális Intézmények Gazdasżĺgi Hivatalához gazdasźtgilag tartozó 40100-03 cÍm

Csa1ádsegítő Szotgálat bevételi és kiađási eloirtnyzatát I0I.707,0 e Ft-tal csökkenti az
előterjesztés 3. számú mellékletében részletezettek a|apján 20II. május I-tő| íĺtézméĺyí
átalakulás címén.
- a Szociális Intézmények Gazđasági Hivatalához gazdasági|ag tartoző 40100-04 cím
Gyeľmekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti otthona bevételi és kiadási e|oirźnyzatát
74.f65,7 e Ft-tal csĺjkkenti az e\őteqesztés 3. számú mellékletében részletezettek a|apján

20 I I . máj us | -tő| intézményi átal akulás címén.
- a Jőzsefv'aľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi és kiadási
eloirtnyzatát 175.972'7 e Ft-tal megemeli az előterjesztés 3. számú mellékletében
rész|etezettek alapjan 201'I. május 1-től intézményi átalakulás címén.
- az onkoľmźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és

céltaľtalékon belül a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatás

előirtnyzatát9.249,4 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti
szervi támogatás - múk<jdés _ eIoirźnyzatátugyan ezen cisszeggelmegemeli.
- Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozpont 40100 cím bevételi felügyeleti szervi
támogatás - múköđés _ előirźnyzatźú9.249,4 e Ft-tal és kiadási személyi juttatás előiľányzatát
6.015,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirtnyzatát I.571,| e Ft-tal, dologi kiadás

e\őirtnyzatźLt I.663,| e Ft-tal megemeli feladatbővĺilés és az íntézményi átalakítás miatti

tĺjbblet költségek táno gatása címén.

2.l A Magdolna Negyed keretében elkészült 4 onkormanyzati ingatlanok ( Dankó
u.I6.,78.,20.,Lujza u.14.) óľzése inđokolt, addig míg a lakók be nem koltĺjznek. Ennek
költsége a 1|602 cím egyéb tizemeltetési költség előiráĺyzatábőI a zźro|ás alóli feloldást
követően biztosítható.
A Képviselő-testiilet
- a 9|2OI1.(II.21.) onk. rendeket 14. szźĺĺĺltl mellékletében a 11602 cím dologi egyéb

üzemeltetési kĺiltségek 40.000,0 e Ft-os záto\tkiadási e\őirtnyzatá,tazźrolás alólfeloldja.

Tekintettel ara, hogy a kiegészítésben szereplő módosítások a rendelet szövegét és azt

tartalmaző elóirtnyzatokat nem befolyásolj a, ezért a kiegészítéshez a módosult rendelet

mellékleteit csatolj uk.

Budapest, 20ll.június 29. *rrr,
,o

I

A je gy zőt helyettesítő aljegy zó

\'t 
--\

JÚľ\l, Ź $'


