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Budapest J őzseÍvírosi Onko rmány zat
Képviselő.testĺilet e számźr a

Tisztelt Képvise|ő-testĺilet!

A Józsefurírosi onkormányzat201|. évi kiiltségvetéséről szóló önkoĺľrrányzati rendeletét a

testtilet, bizottsĘok, kisebbségi önkoľmĺínyzatok által hozott döntések, valamint az áIlarni

trĺmogatasok, saját hatĺískörű módosítlások, egyéb gazdaságĹ események miattaz alábbiak'kal

indokolt módosítani.

I. Képviselő.testĺileti diintések

1.ĺ AKépviselő-testĺilet a 34012011. (VII.21.) szźmúhatfuozatźlval úgy döntĺĺtt, hogy önként

váI|a|t feladatként |étrebozza a Józsefuáľosi Intéméĺyvezetői Kollégiumot. A testĹilet a

kollégium elnökének havi bruttó 35.000.- Ft kereset-kiegészítést ái|apított meg, melynek
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mestársvalását a rendelet módosítlásĺának elfoeadását.



fedezetéül 20II. évben a működési áltďanos taľtalékot jelölte meg, és a következő évek
költségvetésének terhére hatáĺozatlan időtartamban a keľeset-kiegészítésre előzetes
kotelezettséget vállalt. A Kollégium 1/2011.(VIII.30.) szĺĺmú hatźrozattwa| ez elnöknek
Csabainé Lampert Agnest szavazta meg, aki a Szźnszorszép Napkĺizi otthonos óvoda
vezetője. A kĺiltségvetés módosításaahatánozatbarĺfoglaltak alapjźn indokolt.

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatď kiadás 11107-01 cím miikodési áltďĺínos és

céltaĺtalék eloirźnyzatĺĺn belül a mfüödési általanos taľtalék előlĺźnyzatźLt 133,4 e Ft-tal
csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadas l1108 cím feltigyeleti szervi támogatás - mfüodési _
előfuźnyzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a r,Ąľxe Napkozi otthonos óvodahoz gazdaságiĘag tartoző Százszotszép Napkdzi
otthonos ovoda 60100-07 cím bevételi felügyeleti szervi - miĺködési _ támogatás
előfuényzatát 133,4 e Ft-tal, a kíadas személyi juttatás e|ókányzatát 105,0 e Ft-tal, a
munkáltatót teľhelő jĺáľulékok e|őirźnyzatát 28,4 e Ft-tal megemeli a Józsefuárosi
Intézményvezetói Kollégium elnökének havi bruttó 35 e Ft-os kereset-kiegészítése és jáľuléka
címén.

- a 9l20I1. (II.21.) rendelet 15. szĺĺmú több éves ęlőzetes kötelezettségvállalás mellékletét
kiegészíti hatáĺozatlan időtaĺtamľa a Jőzsefvárosi Intézméĺyvezetői Kollégium elnokének
havi bruttó 35 e Ft-os kereset-kiegészítése és járuléka címén.

2.ĺ A Képviselő-testiilet a 3801201 l .(x. 1 5.) számű hatźrozatźxal úgy dĺintött, hogy a ,,az év
Jőzsefvátosi Rendvédelmi Munkaüíľsď' kitiintetettek számźLt két Íővel megemeli. A Jutalom
összegére 2012. évtől hatáĺozat|an időre évi 159.400.- forintra a testĺilet előzetes
kötelezettséget vállalt

A Képviselő-testiilet

- a 9/2011. (II.21.) ľenđelet 15. szímú több éves előzetes kötelezettségvállalas mellékletét
hatźlrozat|an időtaľtamľa évenként 159.400.- foľinttal kiegészíti az év Józsefuríľosi
Rendvédęlmi Munkatĺársa kitiintetés jutalma és jaľulékai címén.

3./ A Képviselő-testiilet a379l20|1.(x.15.) száműhatározatźtval2012. évtől bruttó 24 Ín|||iő

forintra előzetes kötelezettséget vállalt.

A Képviselő-testiilet

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvei|a|as mellékletét
hatźlrozatlan időtaľtamra évenként bruttó 24.000 e Ft-talkiegészíti a Polgármesteri Hivatal és

telephelyeinek takaľítasa címén.

4.l A Képviselő-testĹilet a377ĺ2011.(x.15.) szźlmíhatźrozatźhan költségvetés módosíüással
egyutt úgy dtĺntött, hogy a Tisztviselőtelepi onkormĺínyzati Egyestilet rendezvényeihez 500,0
e Ft-os tłímogaÍást nyujt.

A Képviselő-testiilet



- aZ Önkormáĺyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadas 11107-01 címen beltil az általános
tartalék e|őirźnyzatát 305,0 e Fttal a civil szenĺezetek tźtmogatása céltartalék e|óirźnyzatźŃ
195,0 e Ft-tal cscikkenti és ezze| egyidejűleg a kiadas 11105 cím mrĺködésre átadott
pénzeszköz e|őlrźnyzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a Tisztviselőtelepi Önkormanyzati
Egyestilet ľendezvényeinek tamogatasa címén.

5./ A Képvisęlő-tęstĺilęta37512011'(x.15.) szźlmtĺhatźrozatával elfogadtą hogy a ľÁľĺop-
5.6.1-C-11/1 kódszámú pźůyázata nyújtsa be páIyźnatot. A testiilet ezzeI egyídejűleg a
pźiyázat\ęzźrástkövető 3 évre évęnként bruttó 1.000,0 e Ft-ig ęlőzetes köteIezettséget vallalt
szo|gáItatźsokđíjazźsźra.

A Képviselő-testiilet

- a 9l20I1. (II.21.) rendelet 15. szźmtĺ több éves előzetes ktitelezettségvállalás mellékletét
20|5-2017. évre vonatkozóan évenként bruttó 1.000 e Ft-tal kĺegészíti a TAMOP-5.6.I-C-
1 1 / l kó ds z ámű pá|y źzatfenntaľtás szo 1 gáltatási díj ai címén.

6.ĺ A Képviselő-testĹilet a 374l2011.(x.15.) szźtmt határozatábarl elfogadta, hogy a
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ TÁMOP-5.2.5. A-10/1 páIyźzat lejźĽtáig az
engedélyezett|étszámot 2O1L.X.1-20I2.IX:3l-ig hatźrozott időtartamig 2 fő kozakalmazottí
álláshellyel megemelje. A kozalka|mazottak fogla|koztatźsi költségét az iĺtézmény a
p á|y źnati fo násb ó l ťlnanszír ozza.

A Képviselő-testĹilęt

- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Közpon! köza|kalmazotti engedélyezett létszźľľrźú
20ll.X.|-f013. IX.3l-íg2 fóvel megemeli a TAMoP-5.2.5. A-l0lI pźtlyázat megvalósítiĺsa
címén.

7.l A Képviselő-testĺilet a 37212011.(x.15.) számíhatáľozatźĺva| költségvetés módosítással
egyĹitt úgy döntött, hogy a Traore Lili Fatimét 50,0 e Ft.tal tamogatja az Euľópai Paľlament
Modell delegációjában való ľészvétele címén.

A Képviselő-testiilet

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás |2202 cím dologi el(ilräĺyzatát 50,0 e
Ft-tal csökkenti és ez.ze| egyidejiĺleg a kiadás 11105 cím miĺködésľe átađott pénzesrköz
előirźnyzatát, ĺgyan ezen tisszeggel megemeli Traore Lili Fatimét 50,0 e Ft-tal télmogatja az
Euľópai Paľlament Modell delegációjában való részvétele címén.

8./ A képviselő-testĺilet a297/2011.(VII.07.) számú hatfuozatźhan a pedagógus állĺáshelyeket
módosította' tĺsszességében csökkentette. A 20t1. évi kiiltségvetési hatlását a testĺilet a
3 68 l 20 t l . (IX. 1 5. ) szźmű hatát o zatźx a| fo gadta el.

A Képviśelő-testiilet

- az onkormányz-at és a Polgármesteľi Hivatal kiadĺás 11108 cím felügyeleti szervi -
miĺködési _ tlámogaüás előfuźnyzatźtt 349,5 e Ft-tal cstjkkenti és ezze| egyidejíĺleg a kiadĺás
11107.01 cím mfütidési ĺíltalĺános és céltartalékon beliil az źitalźnos taľtaĺék előtőnvzatát
349,5 e Ft-tal megemeli.



- aNémeth LászIő Áltďrános Iskolához gazdaságilagĺrrrtoző Lakatos Menyhéľt Által,ínos
Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi feltigyeleti szervi _ mĺíködési _ támogatás
előirényzatźLt I.f63,6 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatĺíson beltil a ľendszeľes személyi
juttatĺĺs előíľźnyzatát926,| e Ft-tal, a nem rendszeres személyi juttatas előirányzattt73,5 eFt-
tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok e|őitźnyzatźLt f50,0 e Ft-tď, dologi SZJA előlrźnyzatát
|4,0 e Ft-tal csĺjkkenti kozalkalmazotti engedéIyezett\étsz,źfficscikkentése címén.

- a Németh LźszIő Általanos Iskolához gazdaságilag taĺ1oző Losonci Téľi Altalanos Iskola
71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi - mfüödési - üĺmogatás e|őkányzatźú |.744,2 e Ft-
trl, a kiadasi személyi juttatás eloirźnyzatźn belül a rendszeres személyi juttatás
e|őkźnyzatát 1.373,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok e|őitćnyzatát 370,8 e Ft-tal
megemelikoza|ka|mazottiengedé|yezettlétszámbővítéscímén.

- a Németh LászIő Általĺĺnos Iskola 71500 cím bevételi feliigyeleti szervi - mfüĺjdési -
tĺímogatás e|őitźlĺyzatát 557,I e Ft-tal, a kiadás személyi juttatas e|őirźnyzatan belül a
rendszeres személyi juttatas e|őirtnyzatéLt 404,2 e Ft-tal, nem rendszeres személyi juttatás
e|őirźnyzatát 36,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jráľulékok e|óírźnyzatát I09,t e Ft-tal, dologi
sZJAe|őirźnyzatát7,0 e Ft-tal csökkenti kozalka|mazotti engedélyezettlétszźlmcsökkentése
címén.

- a Németh LászIő Által.ános Iskolához gazđaságl|ag'rrrtoző Molnar Ferenc Magyar - Angol
Két Tanítási Nyetviĺ Általĺínos Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi - mfüödési _
tĺĺmogatás előkźnyzatát 273,0 e Ft-tal, a kiadási személý juttatas e|őfuźnyzatźn bęlĺil ą
rendszeres személyi juttatás előirźnyzatát 203,4 e Ft-tď, a nem ľendszeres személyi juttatás
előfuźtnyzatźLt I2,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jráľulékok e|olĺźnyzatát 55,0 e Ft-tal, a dologi
SZIA e|őirényzatát2,3 e Ft-tal csökkenti koza|ka|mazotti engedéIyezettlétsz,ám csĺjkkentése
címén.

- a Németh LźtszlőAltalanos Iskolához gazdaságilagtartozőPráter Általanos Iskola 7I50O-O4
cím bevételi felügyeleti szervi _ működési _ tĺímogatźs előfuányzatźľ- 63|,8 e Ft-tal, a kiadĺĺsi
személyi juttatĺĺson belĹil a ľendszęres személyi juttatás előtrźnyzatát 463,0 e Ft-tal, a nem
rendszeres személý juttaĹís előtrányzatát 36,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľutékok
eLőlrźnyzatáÍ |25,0 e Ft-tal, a dologi SZJA e|őtźnyzatźi7,O e Ft-tal csökkenti köza|ka|mazotti
engedélyezett létsziím cstikkentése címén.

- a Németh Lasz|ő Altďlános Iskolához gazdasági|ag tartoző Vajda Péter Ének - Zęnęi
Általĺnos és Sportiskola 71500-06 cím beveteľ ľeltigyeletĺ szervi - működési - üímogaüás
e|őírányzatźLt 63l,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatrĺson beltil a ľendszeres személyi juttatás
elíĺfuźnyzatát 463,0 e Ft.tď, a nem ľendszeres személyi juttatas előirányzatát 36,8 e Ft-tal, a
munkĺíJtatót terhelő jĺírulékok e|őtĺźnyzatát 125,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előlrányzatát7,0 e
Ft-tal megemeli közalkďmazotti engedélye zett |étszámbővítés címén.

9./ A képviselő-testiilet a 365/20| 1 (tx. 1 5.) sz. hatáĺozatźxal Budapest Rendőr Kapitánysággal
a közteriileti térfigyelő ľendszer iizemeltetésére megállapodĺási szerzódést és egyben a
Közteľtilet-felĘyelet költségvetésnek móđosítasát fogadta el.

A Képviselő-testĹilet

. a Köztertilet-felügyelet 30001 cím kiadás szeméýi juttaüás megbízźlsí đtj el(iranyzatat
18.600'0 e Ft-tal, munkaláltatót terhelő jĺárulékok e|(1lĺaĺryz.atat 5.022,0 e Ft-tal, a 30004 cím



kiadás személyi juttat.ás megbízási díj előiĺanyzatát |1.160,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
jáľulékok e|őkányzatźt 3.013,0 e Ft-tal csĺikkenti és a kiadás 3000l cím tamogat.íséľtékiĺ
miiködési kiadas e|óltźnyzatát 37.795,0 e Ft-tď megemeli a térfigyelő kameraĺendszer
miíködési támogatasa címén.

- az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadas 11107-01 cím mfüĺjdési általános és
céltaľtalék e|őfuényzatźn belül az áltďános taľtalék e|őirźnyzatźLt 286,8 e Ft-tal csĺĺkkenti és
ezze| egyiđejtileg a kiadás 11108 cím feliigyeleti szervi _ működési _ trámogatás e|óitáĺyzatź"/-
ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Közterület-feliigyelet 30001 cím bevételi feliigyeleti szeľvi _ mfüĺjdési _ trĺmogatás
e\őírźnyzatźń és a kiadás tĺĺmogatáséľtékű működési kiadás előirányzatát 286,8 e Ft-tal
megemeli térfigyelő kamerarendszer mfüödési támogatása címén.

t0.l A Képviselő-testiilet a 364l20|l.(tx.15.) szźlmis' hat.áĺozattxal előzetes kötelezettséget
vállalt 2012. évtől 150,0 e Ft-ľa a helyi építészeti ĺirökség védelem je|zésére szo|gźiő táblak
beszeľzése és felszerelése címén.

A Képviselő-testĺilet

- a9/2011. (II.21.) rendelet |5. szźtmtĺ több éves
2012. évtől hatźlrozatlan időtaľtamig évenként
kiegészíti.

előzetes kĺjtelezettségvállalás mellékletét
150,0 e Ft-os kötelezettségvállalással

1I.l A Képviselő-testiilet a 363l20|1.(x.l5.) szĺímú hatźtrozatánal elfogadta a Teľvtanács
tagjainak ďíjazźrsát, hatfuozat|an iďotar:t'arnĺa. 20|1. évi költségvetési fedezete érdekében
egyben a költségvetést módosította.

A Képviselő-testĺilet

- az onkormźnyzat és a Polgáľmesteľi Hivatal kiadás |1703 cím dologi e|őlrźnyzatÁnbelül a
perspektív fotó készítés előiĺĺányzatat 200 e Ft.tal csökkenti és a dolog;l' szolgźitatás
e|őfuźnyzatźúugyarlezen összeggel megemeli a Tervtanács tagjainak dijazźsacímén.

. a 9/fO|1. (II.21.) rendelet 15. számú tĺibb éves előzetes kĺitelezettségvráIlďrás mellékletét
2012. évtől hatarozatlaĺ időtartamig évenként bruttó t.200,0 e Ft-talkiegészíti a Teľvtanács
tagi ainak díj azasa címén.

12.l A Képviselő-testiilet az El,ltőpa Belváĺosa Projekt költségvetésének módosíüísát a
3 5 7 l 20 1 1 . (D(. 1 5 . ) szÁmí hatźr ozatávď elfo gadta.

A Képviselő.testiilet
. az onkotmányzat és a Polgá:nesteri Hivatal 11605 címen beltil az Európa Belviírosa
pľojekt bevételi és kiadási e|ólrźnyzatźlt az előterjesztés 12. poĺtjźÍloz kapcsolódó
mellékletben foglaltak a|apjaĺ módosítja.

13.l A Képviselő.testtilet a396/20|1.(X.06.) szźműhatźrozatźxa| ktiltségvetés módosítassal
egyiitt úgy döntött hogy a Dabas Vĺíľos Örkormőnyzatat 55,6 e Ft-tal tĺĺmogatja a
nándorfehérvĺáľi hősök tiszteletére épülő Kapisztrĺĺn . torony megvalósíüása érdekében.



A Képviselő-testtilet

- az onkoľmźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím mfütjdési általanos és
céltaľtalékon belül a polgáľmesteri saját keľet előirĺányzatéú 55,6 e Ft-tal csökkenti és a kiadás
11105 cím felhalmozźsta źúadott pénzeszköz e|őirtrryzatźú, ugyan ezęn összeggel megemeli
Dabas Varos onkormányzata á|tal a nĺándorfehérvari hősök tisztelętére épülő Kapisďtán-
toľony megvalósítas támogatása címén.

Í4.l A Képviselő-testiilet a39512011.(x:06.) szźmiĺhatźrozatával költségvetés módosítiással
egyidejrĺleg a Molnár Ferenc Magyar _ Angol Két Tanít.ĺsi Nyelvtĺ Altalános Iskolĺĺnak 518,6
e Ft összegben pót-tĺímogatĺásaról diintött.

A Képviselő-tęstület

- az onkoľmźnyzat és a Polgármesteĺi Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és
céltaľtalék e\őirźnyzatan belül az źůtalźnos taľtalék e|őirtnyzatźlt 101,0 e Ft-tal a kiadás 11601
cím dologi eLőirtnyzatĺĺn belül az ol<taÍásĹnevelési intézmények nagyobb karbantartlísi
e|őirźnyzatát 417,6 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejrĺleg a kiadás 11108 cím feltigyeleti
szervi - mfücjdési _tźtmogatás e|őkźnyzatát518,6 e Ft-talmegemeli.

- a Németh LászLő Általĺínos Iskolĺíhoz gazđaságí|agtaftoző Molnaľ Ferenc Magyaľ _ Angol
KétTanttási Nyelvíí Általanos Iskola 71500-05 cím bevételi feltigyeletei szervi _ mfüödési _
támogatás és kiadási - dologi _ e|őlrányzatźú elszámolasi kĺitelezettség mellett 518,6 e Ft-tal
megemeli épület-karbantaľtás tĺjbbletköltségei címén

15./ A Képviselő-testĹilet a 3921201l.CX.06.) szźtmthatźtrozatźlvď költségvetés módosítríssal
egyidejűleg aľról döntött, hogy a kerület kaĺácsonyi díszítésére 9.715,0 e Ft éľtékben
hozzźĄarul és beszerzési elj ráĺás megindulhat.

A Képviselő-testĺilet

. az onkormányzat és a Polgĺĺrmesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú,
vagyongazdálkodasi keret céltarüalék előiĺanyzatźú 9.715,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejrĺleg a kiadrís 11405 cím dologi eloiĺényzatźńugyan ezen ĺisszeggel megemeli Horváth
Mihály téľen 1 db fenyőfa és adventkoszorú, Lőrinc pap téľen Betlęhem szobrok felállítĺísa és
a keľiilet frekventaltabb pontjain kaĺacsonyi díszkivilrágítas címén.

16.ĺ A Képviselő-testĹilet a 393l20|1.Cx.06.) szźtmű határozatźxal költségvetés módosítĺással
egyĹitt úgy döntött, hogy a Vĺíľosiizemeltetési Szolgálafirak 2.000,0 e Ft-os póttĺímogatlást
biztosít.

A Képviselő-testtilet

. az onkormźnyzat és a Polgírmesteri Hivatal kiadrás 11107-01 cím műkiidési általrĺnos és
céltartalékon beltil a mfüödési ĺáltalanos tartďék e|őiľ:ányzatźft 2.000,0 e Ft-tal csölĺkenti és
ezze| egyidejíĺleg a kiadĺás 11108 cím felügyeleti szervi - mfüödési _ t.ímogatas
előlľaĺyzatat,ugyanezenösszeggelmegemeli.

- a Polgármesteľi Hivatalhoz gazdasági|agtaĺtoző Vĺáľosiizemeltetési Szolgĺílat 10000-02 cím
bevételi feltigyeleti szervi - mfüöđési - tĺámogatas és kiadási személý jutüaüás megbíz-asi díj
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előirányzatát 1.585,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok előirźnyzatźft 415,0 e Ft-tal
megemeli hajléktalanok foglalkoztatása és a Teleki Téľi Piac illemhely mfüöđtetéséhez
megbízási szerződések díjai címén.

17.l A Képviselő-testiilet a391/20|1.CX.06.) számú hatźlľozatával kĺiltségvetés módosítással
egyĺitt úgy döntött, hogy a Ludovika téľen ta]álható ]*{EVTELEN HŐsoK EMLÉKE köz;térr
szobor felújítasĺíhoz 500,0 e Ft támogatast biĺosít.

A Képviselő-testĺilęt

- az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatď kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú,
vagyongazdálkodási keret céltartalék előirźnyzatźlt 500,0 e Ft-tď csökkenti és ezze|
egyidejrĺleg a kiadás 11 105 cím támogataséľtékű felújítasra átadott pélueszkoz előtrźnyzatát
ugyan ezen összeggel megemeli a Budapesti Töľténeti Múzeum bonyolítĺásában töľténő
Ludovika téľen tďálható NÉVTELEN HŐSOK EMLÉKE köZtérr szobor felújítási tźlmogatása
címén.

18./ A Képviselő-testÍilet a389120|1.(X.06.) szźtmuhatálrozatźxal k<iltségvetés módosítással
egyiitt úgy döntött, hogy az Európa ' Belvarosa projekten beliil a Palota-negyed
forgalomtechnikai tanulmánytervének elkészítésére 1.500,0 e Ft-ot biaosít.

A Képviselő-testĹilet

- az onkormtnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú,
vagyongazdálkodasi céltaľĺalék e|őirźnyzatź./- 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejúleg a
kiadás 11605 címen belül az Európa Belviĺľosa Projekt dologi e|otrźnyzatźn belĹil a
közlekedésfejlesztés, infrastruktúra feladatok elólĺźnyzatát ugyan ezen összeggel megemeli a
Palota-negyed forgalomtechnikai tanulmanýervének díjazasa címén.

t9.l A Képviselő-testÍilet a387lf0|1.Cx.06.) szálmthatáĺozatźxal elfogadta a,, Józsefuĺíľosi
Lakhatasi, Eletviteli, Lelki segítségnýjtĺási programot, és önként vĺí]lalt feladatként tartós
kötelezettséget vállalt a pľogľam végľehajtasáĺa és aĺurak ťlnanszírozásała. A több éves
kötelezettségvĺíllalás źtvezetése a költségvetési rendeleten indokolt.

A Képviselő.testĺilet

- a 9l20l1. (II.21.) ľendelet 15. szĺĺmú több éves előzetes kötelezettségvállalĺás mellékletét
2012. évtől haĹĺrozat|an időtaľtamban jelenleg költségként nem megbecstilhető összegben
kiegészíti a,, Józsefuĺírosi La}üatasi, Életviteli, Lelki-segítségnyujtási,Egnsztencia-teremtési
Közösségi Pľogľam végľehajtłási költségei címén.

20.l A Képviselő-testĺilet a kęrĹileti kö-zrendvédelmi akció végľehajüĺsa érdekében
költségvetés módosítassď egyĹitt a többleľ köhségekľe fedezetet biztosított, vďamint a
PolgrĺľmesteriHivatalengedéIyezettlétszámátmegemelte.

A Képviselő.testiilet

- az onkormĺínyzat és a Polgrĺnnesteri Hivatal kiaďís 11601 cím felhatmozásra áúadott
pélueszköz elóirányzatlín beltil a Koszorú u. 26. és Magdoln a u. 24. házak bérleti jogviszony
megvĺálüáse|óhanyzatat5.000,0eFt.talcsĺilĺkenti.



- az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadrás 11107-01 cím múkĺjđési általanos és
céltaĺalékon beltĺl a polgáľmesteľi saját keret céltartalék előítćnyzatát 1.000,0 e Ft-tal,
csĺjkkenti.

- az onkorményzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadas 11108 címen beliil a népszavazts
e|őirźnyzatain bęltil a szemé|yijuttatás eIőfuźnyzatát l.180,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő
járulékok előirźnyzatźú320,0 e Ft-tď, a dologi előitěnyzatźú 1.000,0 e Ft-talcstjkkenti.

- az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadas l1105 cím támogatáséľtékű mfü<jdési
kiadási eloirźnyzatźú 8.500,0 e Fttal megemeli a BRFK VIII. keľĹileti Rendőrkapitanyság
mfüödési támogatas címén.

- az onkoľmanyzat és a Polgáľmesteń Hivatal kiađas 11601 cím felhalmoztsra átadott
pénzeszkoz eloirtnyzatán beltil a Koszorú l. 26. és Magđolnau.Z{.házak bérleti jogviszony
megváltás előfuányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadas 11108 cím
felĹigyeleti szervi - mfüödési _tźmogatás e\ófuényzatát ugyan ezen összeggelmegemeli.

- a Kozteľület-feltigyelet 30001 cím bevételi felügyeleti szervi _ mfüödési - támogatás
e|őirźnyzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
céljutalom _ elóirányzatát 3.150,0 e Ft-tal, munkáltatót teĺhelő jrírulékok előirźnyzatát 850,0 e
Ft-tal, dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a keľĹileti kĺjzľendvédelmi akcióban
részvevők jutalmazásaés az akció során felmerülő műkodési többletköltségek címén.

- az oĺkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi |2IO7 cím műkĺjdési saját bevételi
előkányzatát 13.000,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás 12|07 cim éÉa befizetés e|okényzatéú
2.76I,0 e Ft-tal, a kiadás 11l07-01 cím mfütjdési általanos taľtďék előirźnyzatát 5.368,5 e Ft-
tal megemeli.

- az onkotmźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi jutüatás

céljutalom _ e|őkźnyzatát 3.937,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jrírulékok előirźnyzatát 1.063,0
e Ft-tal megemeli a keriileti közľendvédelmi akcióban részvevők juta|mazásacímén.

. 9/2011.(II.21.) rendelet 12. számű mellékletében a Polgármesteľi Hivatal engedélyezett
létszámáttisztségviselőlrkelegyiitt 252 főrőI20l1. október 10. napjátó|257 főre módosítja.

- az Önkoľmanyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás |2202 cím személyi jutüat.ís

előirźnyzatĺán beltil a rendszeres személyi juttatas előlĺényzatát 2.401,0 e Ft-tal, nem
rendszeres személý juttaŁás e|őfuányzatźú 140,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jrírulékok
előlráĺyz-atát 654,0 e Ft-tal, dologi szIA befizetés előlrźnyzatzt 23,0 e Ft.tal megemeli a
kerületi közendvédelmi akció végľehajtásával összefüggő létszrímbővítés költségei címén és
ezze| egyidejűleg a 11601 cím felhďmozźsra źttadott pélueszkoz elolranyzatÁn beliil a
Koszorú v 26. és Magdolna u. 24. házak béľleti jogviszony megváltĺás előlĺźnyzatát 3.347 ,5 e
Ft-tal cscilĺt<enti.

. az onkormźnyzat és a Polgĺíľmesteri Hivatat kiadĺás |220|-0| cím dologi e|ólrányzatán
beliil az iľodaszeľ-nyomtatvĺány beszerzés bruttó e|íĺirźnyzatát 1.130,0 e Ft-tal csökkenti és
ezze| egyidejiĺleg a gánszolgźitatźs bruttó e|őiĺáĺyzatat 350,0 e Ft.tal, villamos
energiaszolgźĺtatźs bruttó e|(itźnyzatat 230,0 e Ft.tal, víz.csatomaszo|gaLtatas bruttó
előtrányzatát 200,0 e Ft-tal, telefonköltség bruttó elćĺrányzatat 350,0 e Ft-tal megemeli a
Polgáľmesteń Hivatal Déľi Milĺsa u. 3. épiilet új telephely költségei címén.



- a 912011. (II.21.) renđelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalĺĺs mellékletét
2012. évtől határozat|an időtaľtamig a Polgáľmesteri Hivatal engeđélyezett létszĺmemelés
kiĺltségei címén jelenlegi bérekkel és jarulékokkal számolva évenként megközelítőleg
22.250,0 e Ft-tal, a Déri Miksa 3. épiilet telephelybővĹilés működtetéséľe évenként
megk<ĺzelítőleg bruttó 48.604,0 e Ft-tal kiegészíti. Az előzetes kötelezettséget az
önkormĺíny zat saj át bevételeinek terhére vállďta.

2I.l A Képviselő-testiilet a40412011.(X.20.) szźĺnűhatźrozatában költségvetés móđosítĺással
egyiitt a miiködési általános taĺta|ék terhéľe a Lakatos Menyhéľt Altalános Művelődési
Központ peres ügye miatti káľtérítés kifizetéséhez |.688,4 e Ft tamogatást hagyott jóvá.

A Képviselő-testtilet

- az onkoľmźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím mfüödési általĺĺnos és
céltaľtďékon bęltil az á|ta|ános taľtalék eloirźnyzatát 1.688,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás 11108 cím feliigyeleti szeľvi mfü<jdési támogatás e|ólrényzatát ugyan
ezen összeggel megemeli a Lakatos Menyhéľt Altalanos Művelődési Kĺizpont támogatása
címén.

- a Németh Lász|ő Altalános Iskolához gazdasági|ag tartoző Lakatos Menyhért Által.ĺnos
Művelődési Kĺizpont 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi működési tĺímogatrĺs és kiadási
dologi előirćnyzatźLt 1.688,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli Tupi Zo|tán peres tigye miatti
káľtérítés címén.

22.l A Képviselő-testiilet a 409lf0|,1.CX.20.) számú hatźrozatźlban költségvetés módosítĺíssal
egyĹitt a ,,LELEK-ponť' kialakítísĺĺra vonatkozőarl a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
engedélyezett álláshely emeléséről, valamint új telephelyétő|, valamint ezek költségvetési
fedezetéróI döntött.

A Képviselő-testtilet

- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont engedélyezett állĺáshelyét 2011. novemberl
napjátő|20|2. december 31. napjáig 3 fő-vel megemeli, igy u engedé|yezett|étszánl77 ťorol
80 ffire módosul.

- az Önkormźnyzat és a Polgrármesteri Hivatal kiadas 11108 cím népszavazźs személý
juttatas előkźnyzatźttzsD0,O e Ft-tal, munkáltatót terhelő jrírulékok előirĺányzatźi 675,0 e Ft-tal
csökkenti.

- az onkormányzat és a Polgáľmesteľi Hivatal kiadĺás 11601 cím dotogi ekőirányzattĺn beltil
az o|<tatźsĹnevelési lntézmények nagyobb kaľbantaľtási keret előlĺányzatat 423,2 e Ft-tal
csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadrás 11108 cím feltigyęleti szervi műktidési
tĺĺmogatlís eIőirźnyzatÄt 1.059,0 e Ft-tal felha|ĺnozásitźmogatźsi eLólľźnyzatźú225,0 e Ft-tal
összesen |.284,0 e Ft.tď megemeli a Családsegítő és Gyenĺlekjóléti Kti4pont tźmlogatása
címén.

- az Családsegítő és Gyermekjóléti Kö4ont 40100 cím bevételi feliigyeleti szervi mfüöđési
tźlĺmogatźs előlrányzatźft 1.059,0 e Ft-tal, felhalmozási t"ímogat.ás eIólĺźnyzatźú225,0 e Ft-tal,
vatamint a kiađĺsi személyi jutüaĹís előlĺźnyzatáú 5f3,0 e Ft.tal, munkáltatót terhelő jĺĺľulékok
előtráĺyzatát 12|,0 e Ft-tal, dologi kiadrísi előtarryzatźLt 4L5,0 e Ft-tal, felhalnozási



előfuźnyzatát 225,0 e Ft-tal megemeli az eĺgeđéIyezeÍt álláshely vá|tozás és az iĄ telephely
múködtetése címén.

- az onkoľmźnyzatés a Polgárľnesteri Hivatal kiađrĺs 11601 cím dologi elólĺányzatát2.314,2
e Ft-tal megemeli a Családsegítő és Gyermekjóléti K<izpont Déri Miksa 3. új telephely
áta|akítása címén.

- a 9ĺ2011. (II.21.) ľendelet 15. szárrrú több éves eliĺzel,es ktjteleze[Ĺségvállalás ľrcllÚklcĹéĹ
2012. évre 8.698,0 e Ft-tal, 20|3. évre 658,0 e Ft-tal kiegészíti a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ létsziímemelése és új telephelyének mfüödtetése miatt, az elózetes
kĺitelezettségetvźt|la|źts az önkoľmźnyzat saját bevételinek terhéľe történt.

23.ĺ A Képviselő-testiilet a4I0l20|1.(x.20.) szĺímú hatźrozatátval kciltségvetés módosítással
egyĹitt az onkormźnyzat és a KcjzterĹilet-felügyetet költségvetését módosította az U1buda
Önkormányzattwa|parkolásra és kerékbilincselésre kötdtt szeľződések és teljesítések alapján.

A Képviselő-testiilet

- az onkormányzat bevételi és kiadási eLőirányzatźú 126.802,0 e Ft-tal megemeli a
Kozterület-fe1iigyelet bevételi többlete és annak felhasználrása círnén.

- a KözteľĹilet-felügyelet 30005 cím bevételi mfüödési saját továbbszélm|ázts és kiadás
dologi tovź,ŕ,bszámlźľ;ás előlĺźnyzatát 81.802,0 e Ft-tal megemeli az Ú3uuĺu
on]ĺorrnárryzatźnalnregk<ĺtĺitt pal.kolási szeľzr5clés alapján továbbszrful lltzás ĺ-:ílrlélr.

- a Közteľület-felügyelet a 30005 cím bevételi mfüödési saját és kiadási dologi e|ottáĺyzatát
30.000'0 e Ft-tď megemeli paľkolási többletbevételés annak fe|hasnlá|ása címén.

. aKozteralet-felügyelet 30003 cím bevételi mííködési saját előirźnyzatat 15.000,0 e Ft-tal,
és a kiadĺási személyi jutüatas tulóra, jutalom előirźnyzatźlt 4.724,0 e Ft-tal, munkáltatót
terhelő jĺíľulékok e|őĺrányzatát I.276,0 e Ft-tď, dologi kiadĺĺsi előĺľźnyzatát 9..000,0 e Ft-tal
megemeli az Ú3buda onkoľmanyzattz| keľékbiIincselésre kótött szeruődésből keletkező
bevételi többlet és annak felhaszlálasa címén.

. a Kĺjzteľiilet-felügyelet 30003 cím dologi előlrányzatából 6.000,0 e Ft.ot a záľo|źs a|źt

helyez.

- a Közteľtilet-feltigyelet 30005 cím dologi eloiĺányzatÁnzfuolt 18.940,0 e Ft-ot azźrolás a|őI
feloldja és egyben a 30005 cím dologi előlĺányzatat 18.940,0 e Ft-tal cstikkenti.

- a Köaerület-felügyelet 30001 cím kiadás dologi e|őfuányzatźú összesen 5.7|3,0 e Ft-tď
megemeli gyalogos átkelőhely karbarĺtaľtas, jelzőlrĺmpa kJhe|yezés 4.250,0 e Ft, jól
|áthatőságí gyeľmehnel|énybeszerzése 699,0 e Ft, iskolfükömyéki gyďogos átkelőhelyeknél
felátlítandó je|zőtáblei<és oszlopok beszeruése és kihelyezése764,0 e Ft címén.

- a Közteriilet-felügyelet 30001 cím kiadás felhďmozási előlĺźnyzatźú |.850,0 e Ft.tal
megemeli belső kamerarendszeľ bővítése címén.

. a Közteľület-felügyelet 30005 cím kiadas dologi előkőnyzatź/- cisszesen 8.05l,0 e Ft-tal
megemeli paľkoló automatík egyszen tisztítasa, mańcźzása 2.200,0 e F! automatźĺłhoz 50
db pénzkazettabeszerzśse 3.000,0 e Ft, paľkolási pótdíjjal kapcsolatos ť:r;etési meghagyásra
kozjegyzői díjakľa 2.851,0 e Ft címén.

10



- A KözteľĹilet-felügyelet 30005cím kiadás felhalmozasi előhźnyzatźt 3.326,0 e Ft-ta1
megemeli az vibuďa paľkolas e|Ienorző feladat e|Lźtásához chipkáľtya protokoll és a
hozzá kapc s olódó informatikai háttér beszerzése címén.

24.t A Képviselő-testĺilet költségvetés módosítással egyÍitt a 4|4l2}|l. Cx.20.) szélmil
hatźttozatában úgy dĺjntött, hogy a Józsefuarosi Kulturális és Sport Nonpľofit Kft.-nak 400,0 e
Ft-os támogatást biĺosít aLisztFerenc Emlékfiangverseny megrendezése érdekében.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivata| I|202 cím kiadás dologi e|őkźnyzatźú400,0 e
Ft-tal csökkenti és ezzeI egyidejűleg a 11804 cím működésre átadott péĺueszkoz elóirźnyzatáľ-
400,0 e Ft-tal megemeli.

25.ĺ A Képviselő-testiilet költségvetés módosítĺĺssď egyĺitt a 4I5|20I1.(X.20.) számú
hatźltozatźxal úgy đtintött, hogy a Józsefuĺĺrosi Szociális Szolgźt|tatźĺsszervezési Koncepciót
850,0 e Ft összegben feltilvizsgźt|tatja.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím mfüödési általános és
céltaľtalékon belül az áLtalźnos taľtalék e|őitźnyzatát 850,0 e Ft-tal csökkenti és ęzze|
egyidejűleg a kiadas 11301 cím dologi e|őirźnyzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a
Józsefuaľosi Szociális Szo|gźitatásszervezési Koncepció felülvizsgálata címén.

26.ĺ A Képviselő-testĺilet a41812011.CX.20.) szźlmilhatźttozatźtban2012-2014. évekre éventę
bruttó 6.750,0 e Ft-ľa előzetes kötelezettséget vállalt informatikai ľendszeľmérnĺiki
tĺĺmogatásľa.

A Képviselő-testĺ.ilet
- a 9/20|1. (II.21.) rendelet 15. szrámú tĺibb éves előzetes kötelezettségvállalas mellékletét
2012-201Ł éves időtaľtamban évente bruttó 6.750,0 e Ft összeggel kiegészíti a Polgáľmesteri
Hivatal emelt szintíĺ informatikai ľendszeľméľnöki tlímogatĺís feladatďnak díjazÁsacímén.

27.l A Képviselő.testtilet a447/2011.(XI.03.) szźlműhatározatźxal költségvetés módosítĺással
egyiitt a Józsefvĺáľosi Közoktatĺísi Napok rendezvénysorozatźrő'|'döntött.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányz-at és a Polgĺĺľmesteľi Hivatalkiadas tt20t cím dologi el(5lĺányzatat |.2g7,2
e Ft.tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadas 11108 cím felügyeleti szervi működési
tamogatás e|ótrányzatzt, ugyan ezen összeggel megemeli.

. a ľÁľxe Napközi otthonos ovodďloz gazÄasági|ag tartoző Kincskereső Napközi
otthonos ovoda 60100-02 cím bevételi feltigyeleti szeľvi mÍiködési tĺ{mogatĺís el(Llráĺyzatáú
148,5 e Ft-tal, a kiadlísi személý jutüatĺás et(5kányzatźú, 73,6 e Ft-tal, munkríltatót terhelő
járulékok előĺrźnyzatat |7,9 e Ft.tal, dologi előlrányzatat 57,0 e Ft.taĺ megemeli a kĺizoktatĺási
napok rendezvénysorozat címén.

. a Németh LászLő Altalĺínos Iskolríhoz gazdaság1|agtartoző Práter,ł,ttalanos Iskola 71500-04
cíń bevételi felügyeleti szervi működési tĺímogatís e|őirányzatat |54,3 e Ft.tal, a kiadási
személý juttatĺís e|őlrányzatzt 55,8 e Ft.tal, munkrfltatót terhelő jĺíľulékok előinínyzatźft |3,6 e
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Ft-tal, dologi e|őirźnyzatźLt 84,9 e Ft-tal megemeli a kozol<tatási napok ľenđezvénysorozat
címén.

- a Németh Lász|ő Általĺĺnos Iskolához gazdaságilag tartoző Losonci ľeľi Általanos Iskola
71500-03 cím bevételi felĹigyeleti szervi múködési támogatás eIőfuźnyzatát 303,6 e Ft-tal, a
kiadási személyi juttatás e|(5irźnyzatát 174,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jĺáľulékok
előirtnyzatźLt 42,5 e Ft-tal, dologi e|oirźnyzatát 86,7 e Ft-tal megemeli a kĺjzoktatasi napok
ľendezvénysorozat címén.

- a Németh LászIő Áttalános Iskolához gazdasági|ag tartoző Vajda Péter Ének-zęnei
Általános és Spoľtiskola 71500-06 cím bevetęľ félugyeleti szervi miĺködési tĺámogatás
előirźnyzatát |54,I e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őírźnyzatát 60,8 e Ft-tal, munkáltatót
terhelő járulékok e|óirźnyzatát I4,8 e Ft-tal' dologi e|őirényzatat 78,5 e Ft-tal megemeli a
közoktatási napok ľendezvénysorozat címén.

- a Németh LászLő Általanos Iskolához gazdasági|aghrtoző Molnar Ferenc Magyar _ Angol
Két Tanítasi Nyelvú Általános Iskola 71500-05 cím bęvételi felügyeleti szervi mfüĺidési
támogatáś e|őirźnyzatát 183,7 e Ft-tal, a kiadási személý juttatás eIőirźnyzatźú 67,2 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő járulékok e|őirźnyzatźLt 16,4 e Ft-tal, dologi elóhényzatát 100,1 e Ft-tal
megemeli a kozolętatási napok rendezvénysorozat címén.

- a Németh LászIő Áltďĺĺnos Iskolához gazďaságilag tntoző Zeneiskola 71500-09 cím
bevételi feliigyeleti szervi működési támogatás e|őirźnyzatźń 22,0 e Ft-tal, a kiadási dologi
elolĺźny zatźLt 22,0 e Ft-tal megemeli a kozok<tatási napok rendezvénysoľozat címén.

- a Németh Lász|ő łltalanos Iskolához gazđaságtr,Iagtntoző Nevelési Tanácsadó 71500-08
cím bevételi felügyeleti szervi működési támogatas e|őirźnyzatát 40,0 e Ft-tal, a kiadási
dologi előirźnyzatát 40,0 e Ft-tal megemeli a k<izoktatiási napok ľendezvénysorozat címén.

- a Németh LźszIő Altalĺĺnos Iskolához gazdasági|ag tartoző Lakatos Menyhéľt Altalĺínos
Művelődési K<izpont 71500-01 cím bevételi feliigyeleti szerví míĺkĺjdési tĺímogatás
e|őkźnyzatát |6,0 e Ft-tal, a kiadĺási dologi e|őfuźnyzatáľ- |6,0 e Ft-tal megemeli a közoktaüĺsi
napok rendezvénysorozat címén.

- a Németh LászIő Általĺános Iskola 71500 cím bevételi feltigyeleti szervi mfütńési
tamogatłís e|őfuányzatát275'0 e Ft-tal, a kiadasi dologi előlĺányzatát275,0 e Ft-tal megemeli
a kcizoktatĺási napok rcndezv énysoľozat címén.

28.l A Képviselő-testĺilet a43|l20Í1.(xl:03.) szÁmíhatfuozatźhan kĺiltségvetés módosítlíssal
együtt a Pollách Mihály téń mélygaľĄ,.z.sa| ĺisszefüggő peres eljĺáľĺĺs ítéletének teljesítéséľől
dĺinttĺtt.

A Képviselő-testĺilet
. az onkormźnyzat és a Polgĺírmesteri Hivatalkiadlís |1107.02 cím fejlesztési felhalĺnozási
céltartalék előĺĺźnyzatat91.5f4,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejiĺleg a kiadrás |t7O6-02
cím dologi e|őtrányzata| ugyan ezen összeggel megemeli a Pollách Mihrály ténmé|ygarźvzsal
összefiiggő peres eljráľas maĺasztalĺísi tőke, kamat és perktiltsége címén.

29.ĺ A Képviselő-testĹilet költségvetés módosítással egytitt a Mátyas tér forgalmi rendjéről
döntĺitt a 43 4 /20 | 1 . (xI. 03.) számú hatfuozatźban.
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A Képviselő-testiilet
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím mfüödési altaliĺnos és

céltaľtalékon beliil a idegenfoľgalmi adó normatíva céItaĺÍ'alék eloiĺźnyzatát 600,0 e Ft-tal
cs<jkkenti és ęzze| egyidejííleg a kiadas 1t604 cím Magdolna Negyeđ II. program
felhďmozási előiranyzatźi 600,0 e Ft-tal megemeli aMátyás téri forgalomiranyító rendszer
átépítése címén.

- a9l20I1. (II.21.) ľendelet 15. számú több éves előzetes kĺĺtelezettségvállalás melléklętét
2012. évtől hatarozatlan időtaľtamig évente 2.000,0 e Ft-tal kiegészíti a Mátyás téri
irányítórendszer mfüödtetése címén, a rendszer iizemeltetési bevételeinek terhéľe.

30./ A Képviselő-testĹilet a 444ĺ20|1.(XI.03.) szźtmíhatźttozatźxal, ktiltségvetés módosítással
együtt úgy döntött, hogy a műktjdési céltartalékÍatervezett környezetvédelmi alap és fapótlasi
előĺrźtĺyzatźÍ aTisztviselő-telepen és a Szazados úton fatelepítésre fordítja 3 éves fenntartás
mellett.

A Képviselő-testiilet
- az onkoľményzat és a Polgrírmesteri Hivatal kiadás 11107-0l cím műkĺjdési áItal:ĺnos és

céltaľtalék előitźnyzatán belül a környezetvéđelmi alap, fapőtlási céltarta|ék előirźnyzatźú
10.000,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel egyidejiíleg a kiadás 11601 cím dologi eloirźnyzatát
ugyan ezen összeggel megemeli a Tisztviselő-telepen és a Szźzados úton fatelepítés és 2014-
ig évi 1.000 e Ft fenntaľtási díj címén.

31.l AKépviselő-testtĺlet a44912071.CXI.03.) szźtműhatźrozatával költségvetés módosítással
egyutt úgy dĺintött, hogy az ok1atásí-nevelési ntézményi épiiletek nyári felújítása miatt
felmerült tĺjbblet költségeket biĺosítja az íntéznéĺyeknek.

A Képviselő-testület
. az onkoľmźnyzat és a Po1głáľmesteri Hivatal kiadĺĺs 11107-01 cím miĺködési általános és

céltaľtalék e|óbányzatan belül az źútalźnos tartalék előirányzatźĺt 698,0 e Ft-tal csökkenti és

ezze| egyidejúleg a kiađas 11108 cím feltigyeleti szervi mfüČidési tĺímogatás elotrźnyzatźú,
ugyan ezen ĺisszeggel megemeli.

- a Németh Lasz|ő Általanos Iskolahoz gazdasági|agtaĺtoző Molnĺĺľ Ferenc Magyaľ - Angot
Két Tanítási NyelvĹi Áltatanos Iskola 71500-05 cím bevételi feltigyeleti szervi mfüödési
tźnlogatás eIóirźnyzatźú |62,| e Ft.tal és a kiadas személý jutüatás előlĺ,arryzatźú |27,7 e Ft-ta]
munkáltatót terhelő jaľulékok e|őtĺányzatźú 34,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli az ntézrnéĺyi
épiilet nyaľi felújítása miatt felmerĹilt többlet költségek címén.

. a Németh Lász|ő Áltďrłnos Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szeľvi mfüiidési
tĺĺmogatas e\őĺĺźnyzatźú 101,8 e Ft-tal és a kiadrás szeméýi jutŁaüás e|olrányzatat 80,2 e Ft.tď
munkáltatót teľhelő járulékok előlĺányzatát21,6 e Ft-tal céljelIeggel megemeli az intéméĺý
éptilet nyĺĺľi felújít.ísa miatt felneľĹilt többlet költségek címén.

' . a Németh LźszIő eltalĺĺnos Iskolrához gaztaság1|ag tartoző Vajda Péter Ének-zeĺei
l.ltat'ínos és Spoľtiskola 71500.06 cím bevételi feliigyeleti szervi mfüödési t..ámogatiís

e|őlr,anyzatźú 114,8 e Ft-tal és a kiadas személyi juttatas etoirźnyzatźÍ 90'4 e Ft-tal
munkáltatót terhelő jarulékok e|őtányz.atat24,4 e Ft-tal céljelleggelmegemeli az ntézĺmLéný
épiilet nyáľi felújíĹásamiatt felmeľĹilt többlet kciltségek címén.
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- a Németh LászIó A1ta1anos Iskolĺĺhoz gazdaságíIagtartoző Práteľ Altalanos Iskola 7I50O-O4
cím bevételi feliigyeleti szervi míĺködési tamogaúás előirányzatát 168,3 e Ft-tal és a kiadás
személyi juttatĺĺs e|őirźnyzatát 135,4 e Ft-tď munkáItatőt terhelő jaľulékok elóirźnyzatźLt 32,9
e Ft-tal céljelleggel megemeli az iĺtézményi épület nyári felújítása miatt felmerĺilt tĺjbblet
költségek címén.

- a ľĺ.ľIrĺ. Napközi otthonos ovoďźůloz gazđaságilag tartoző Pitypang Napközi otthonos
ovoda 60100-12 cím bevételi feltigyeleti szervi mfüödési támogatás előírźnyzatát 51,1 e Ft-
tal és a kiadás személyi juttatĺĺs elófuźnyzatźLt 40,2 e Ft-tal munkáltatót teľhelő járulékok
eLoirźnyzatát I0,9 e Fttal céljelleggel megemeli az intézményi épület nyĺĺri felújítása miatt
fęlmeľtilt tĺibblet kĺiltségek címén'

- a ľÁľxĺ. Napközi otthonos ovodához gazdasźąilag tartoző Kincskereső Napk<ĺzi
otthonos ovoda 60100-02 cím bevételi feltigyeleti szervi mfüödési tamogatás elóhányzatát
64,0 e Ft-tal és a kiadás személyi jutĺatás e|őkźnyzatźLt 50,4 e Ft-tal munkáltatót terhelő
járulékok előhźnyzatát |3'6 e Ft-tal céljelleggel megemeli .az intézményi épiilet nyáľi
felújítása miatt felmerĺilt tobblet kĺiltségek címén.

- a ľÁľlKA Napközi otthonos óvodához gazdasźryílag liartozó Hétszínviľág Napktizi
otthonos ovoda 60100-09 cím bevételi felĹigyeleti szervi működési tamogatás e|őírźnyzatát
35,9 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|óirtnyzatát f8,3 e Ft-tal munkáltatót terhelő
jáľulékok e|oirźlnyzatát 7 ,6 e Ft-tď céljelleggel megemeli az lntézményi épĺilet ĺyfui fe|íjitása
miatt felmeľüIt tĺĺbblet költségek címén.

32.l A Képviselő-testiilet a 45512011. (XI:03.) szźtműhatźrozatźtban költségvetés módosítással
egyutt úgy döntött, hogy Berjozkin Anton spoľtolót tźlmogatja,

A Képviselő-testiilet
- az Önkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatď kiadás 11107-01 cím mfüödési ĺĺ]talános és
céltartalékon beliil sportszervezetek, sportolók támogatasa céltaľtalék előirányzatát 50,0 e Ft-
tal csökkenti és ezzeI egyidejiĺleg a kiadas 11105 cím műkÓdésre átadott péĺueszkoz
előitźnyzat., ugyan ezen összeggel megemeli Berjozkin Anton sportoló trĺmogatása címén.

33.ĺ A Képviselő-testiilet a 458l2071.0xl.03.) szźlmű határozatźtban úgy döntött, hogy a
Polgĺáľmesteri Hivatal pénzugyi integrĺílt ľendszer beszetzési etőirźnyzatĺának maľadvĺĺnyából
5.000'0 e Ft-ot az ugyviteli ľendszer beszeĺzésére fordít, mely egyben magában foglalja a
ľendszer licenc díját és 2014. december végéig azutźnktivetési díjat.

A Képviselő-testĹilet
- az onkoľmráĺryzat és a Polgáľmesteľi Hivatal kiadĺĺs |220t-o2 cím felhďmozĺási
e|őtányzatánbeltil a pénziigyi integľált rendszer előlĺźnyz-atźft 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és az
ügyviteli ľendszer beszerzési e|ĺĺlrźnyzatźú, ugyan ezze| az összeggel megemeli, mely
magában foglďja a rendszer licenc díját és 2014. december végéig azlltźnkövetési díjat.

34.ĺ A Képviselő-testiilet költségvetés módosítĺással egyiitt úgy dtintött, hogy a BRFK VIII.
KerĹileti rendőrkapitĺĺnyság ĺállomány tagJaĺ és Józsefuĺárosi Tíĺzőľség állomĺínyi tagiď tészéte
kitiintető cím adomiányozásacímén jĺáľulékokkď egyiitt 10.000,0 e Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testĺilet
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- az onkormtnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadas 11107-01 cím mfüöđési általĺínos és
céltaľtalék előirźnyzatĺán belül a kozbinonsági és egyéb feladatok céltaľtalék előirźnyzatźt
10.000,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ezzel egyidejrĺleg a kiadas 11104 cím személyi juttatás

rendőrök 6.299,0 e Ft, tűzoltók 1.575,0 e Ft _ e|őitźnyzatät7.874,0 e Ft-tal, a munkáltatót
teľhelő járulékok e|őfuźnyzatźú2.126,0 e Ft-tal megemeli kitiintető cím adományoztsa címén.

35./ A Képviselő-tęstiilęt a467l20I1.CxI.l7.) száműhatáĺozatában költségvetés módosítással
egyĹitt a Bfuka Józsefuáľosi Színhaz és Kulturális Nonprofit Kft.-nak 20.000,0 e Ft-os tagi
kölcs<jnt biztosított úgy, hogy, hogy 12.500,0 e Ft-ot ez év decembeľ 31-ig kell visszafizeüri
és 20 Í2. j anuĺíľ 3 | -ig a fennmaľadó 7. 5 00, 0 e Ft-ot.

A Képviselő-testiilet
- az onkoľmźnyzatés a Polgármesteĺi Hivatal kiadás I|70I.02 cím, fejlesztési, felhalmozási
céItaÍta|éke|őirźnyzatát7.500,0eFt-talcs< jkkenti.

- az Önkormtnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal bevételi 11802 cím mfüödési kölcson
visszatériilés előirrányzatát 12.500,0 e Ft-tal a kiadás mfüĺidési kĺilcsön nyujtas eIőirźtnyzatźÍ
20.000,0 e Ft-tal megemeli.

36.ĺ A Képviselő-testiilet a 472120I1.(XI.17.) számíhatáĺozatźlban2012. évre a Vajda Péteľ
Ének-zenei Általĺános és Spoľtiskola iskolabusz bérlésére előzetes kötelezettséget vállalt.

A Képviselő-testiilet
a 9120|1. (II.21.) rendelet 15. szĺĺmú több éves előzetes kötelezettségvállalĺĺs,mellékletét
2012. éwe 5.760,0 e Ft+áfa összeggel kiegészíti a Vajda Péter Enek.zenei Alta|ános és

Spoľtiskola iskolabusz bérlés ktiltségei címén, az onkormányzat saját bevételeinek teľhéľe.

37.| A Képviselő-testiilet a 407l20|1.(x.20.) számri hatáĺozatźnal a hitel és hitelcélok
e|oirźnyzatát és ezzęI egyiđejűleg a kiadási előlĺźnyzatokat módosította.

A Képviselő-testĹilet
-az Önkormányzat és a Polgármesteľí Hivatal 1|70| cím pénnjgyi finanszírozasi míiveletek
e|őlĺźnyzatát és a kiadlísi ehőlĺźnyzatokat 1.670.095,0 e Ft-tal törli a képviselő-testtilet
407/20|1.Cx.20.)szátmíhatfu ozat|.sz'ámtmellékletébeĺtésztetezettekalapjĺĺn.

. az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím bevételi és kiadási eLólĺźnyzatźú, a
képviselő-tesťu|et 40712011.Cx.20.) szźlmű hatfuozat 2. szźtmű mellékletében résżetezettęk
alapján módosítja és egyben a felhalmozásra źfiadott pénzeszkoz 350.000,0 e Ft-os záro|t

e|őir źny zatát a zfu o|źls ďól felo ldj a.

. az onkormrányzat és a Polgrármesteľi Hivatal kiadrás |1|07-02 cím fejlesztési,
felhalmozasicéltartalékeIóitźnyzatát299.246,2eFt.talmegemeli.

. az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím orczy Keľt projekt bevételi
miĺködési saját bevételí etőkanyzatat 29.025,0 e Ft-tal, a miikcĺdésľe átevett pélweszköz
előtrányzatát 8.800,0 e Ft-tď törli a projekt megvalósulĺásának elmaľadrísa címén.

. az onkoľmányzat és a Polgáľmesteri Hivatal 11605 cím orczy Keľt projekt kiadĺási dologi
áÉabefizetés előlĺányzatźú 2.200,0 e Ft-tal, a felújítás e|őtrányzatzt 35.625,0 e Ft-tal törli a
proj ekt megvďósulásanak elmaľadtísa címén.
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- az onkormanyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiađás 11108 cím felügyeleti szeľvi
feLhalmozási előiľrĺnvzatátŻf7.l e Ft-tal törli hitel tĺĺrlés címén.

- a aKözteriilet 
'u,,"o 

,ooo, cím bevételi felügyeleti szervi felhalmozasi támogatas
e|őiźnyzatát és kiadas felhalmozasi paĺkoló órfü beszerzése előirźnyzatźú 2f7,| e Ft-tal
csökkenti hitel tĺlrlés címén.

38./

A:/ A Képviselő-testĺilet a 408ĺ2011.( X.20.) számthatźrozatźtban kĺiltségvetés módosítással
egybekötve döntött a Várostizemeltetési Szolgálat feladatellátásanak áta|akjtźsáĺól és a 2011.
november I4-tő| önállóan mfü<idő és gazdá|kodő szervezęttévalő áta|akítźsźtrő|.

A képviselő-teshilet
- 2011. november l-től a 9|20I1.(II.21. ) szĺímú kĺiltségvetésről szóló rendelet |. szám,ű

mellékletét kiegészíti a 80100 címmel Józsefuaĺosi Varosiizemeltetési Szolgrílat önállóan
műkcjdő és gazdá|kodó költségvetési szerv elnevezéssel.

- az onkormźnyzat és a Polgĺírmesteri Hivďal kiadás ĺ1602 cím felújítási előirányzatan belül
alakőház felújítás cím nélkiili előfuźnyzatát 18.000,0 e Ft-tal csökkenti és ęzze| egyidejtĺleg a
kiadás 11601 cím felhalmozźsi e|oirźnyzatát,ugyan ezen összeggel megemeli a Koszoru u. 4-
6. épĹĺlet funkcióváltás miatti źLta|akitźLsa címén.

- a Várostizemeltetési Szolgálat engeđé|yezeÍt |étszźměLt 46 főve| 2011. november l-től
megemeli, így uintézmény eĺgedéIyezettlétszátma 16 Íłĺrő1 62forc módosul.

- a9/20|1. (II.21.) rendelet |5. szźmil' több éves előzetęs kötelezettségvállďas mellékletét
20|2. évtől hataľozat|an időtaľtamig a Varostizemeltetési Szolgálat feladatváltozásaihoz
szĹikséges költségek biztosításrához, ałne|ybőI az álláshely emelés várhatő éves költsége
jelenlegi jarulékokkal kalkulĺílva 109.440 e Ft.

- az onkomlányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadĺĺs t|6O2 cím dotogi ehőlrányzatáĺbeltil a
béľlakás éľtékbecslés előiĺanyzatat 20.000'0 e Ft-tal, a kaľbantartások és egyéb felađatok
bonyolíüási előirányz-atát 5.000,0 e Ft.tal, életveszély elh:áľít"ás dologi előfuényzatźú 5.262,3 e
Ft-tal csĺikkenti.

- az onkormźnyzatés a Polgĺírľnesteľi Hivatď kiadrás 11601 cím dologi koatltkaľbantaľüísi,
kertészeti, beruházasi díj előlĺaĺyzatát 5.000,0 e Ft-talcsökkenti.

- az Önkoľmźnyzatés a Polgáľmesteľi Hivatď kiadas 11107-01 cím mfüödési áltatĺános és
céltaľtalékon beliil a tuĺisztikai páIyazat céltartalék.előlranyzatát 10.000,0 e Ft.tď csökkenti.

- azonkormá,nyzat és a Polgrĺľmesteľi Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi mfüödési
támogatźs elobźnyzatźú29.262,3e Ft-tal , a felha|mozĺsielőlrényzatźú 16.000'0 e Ft-tal
megemeli a Vĺĺľostizemeltetési Szolgĺĺlat tláĺnogatrísa címén.

- a Józsefuarosi Vĺíľostizemeltetési Szolgĺílat 80100 cím bevételi felügyeleti szervi mfütidési
tamogatas előirźnyzatźÍ29.262,3 e Ft-tal, felhalmozási e|őlĺanyzatat 16.000'0 e Ft-tal és ezze|
egyidejiĺleg a kiadĺĺs szeméýi juttatas elćnĺányzatźtt 8.498,3 e Ft.tď, munkĺltatót terhelő
jáľulékok e|őirányzatát 1.939,0 e Ft.tal, dologi előirányzatźú 18.825,0 e Ft-tal, felhalmozísi
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előirźnyzatát 16.000,0 e Ft-tal megemeli 201t. novembeľ l-től engedé|yezett létszámemelés
és felađafu áItozás címén.

B/ A Képviselő-testiilet aLÉLBKprogrammď kapcsolatos feladatok eltátásával kapcsolatban
a 46|ĺ20II'CXI.17.) szźlmt hatźrozatźxa| kiiltségvetés módosítĺĺssal egyutt döntött a
Viĺrostizemeltetési Szolgálat Koszoru u. 4-6. épület berendezési targyanak beszerzéséről és

fedezet&őI.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat és a Polgĺíľmesteľi Hivatal kiadás l1601 cím felhalmozźsi e|őirźnyzatźn
beliil a Koszorú u.4-6. épület źta|akitás előfuźnyzatźÍ 1.099,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi mfüödési tĺímogatás e|őirányzatát, ugyan
ezen összęggel megemeli a Várostizemeltetési Szolgálat támogatása címén.

- Városiizemeltetési Szolgálat 80100 cím felügyeleti szeľvi mfücĺdési támogatas e\óirźnyzatát
1.099,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előfuényzatźLt 7.099,0 e Ft-tal megemeli a Koszoľú u. 4-6.
telephelyként mfüödő szálláshely berendezési, felszeľelési taľgyainak beszerzése címén.

C.l A képviselő-testtilet a 408 l20I 1 . (X.20.) számú hatźrozatźnak 13 l g. pontjźlban a
képviselő-testület fęlkérte a Polgármesteľt, hogy az onźiIőanmfüĺjdő Vaľostizemeltetési
Szolgálat 10000-02 cím október havi k<inyve|ésízárásźtkĺivetően a maľadviĺny összegével
módo sítsa a Varostizemeltetési S zolgálat 8 0 1 00 cím kĺiltségvetését.

A felhaszná|ást a melléklet részletesen tarta|mazza,

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat és a Polgĺíľmesteri Hivatal 10000-02 cím bevételi mfüödési saját as

sajátos bevételi e|oirźnyzatźú |5.961,1 e Ft-tal, a felügyeleti szeľvi mfüödési üímogaüĺs
elóirźnyzatát 22.499 ,8 e Ft-tal csökkenti a Városüzemeltetési Szolgĺálat 201| . november l-től
öná] 1ó an gazdáiko dőv á v álésa címén.

- - az Önkormányzat és a Polgrármesteri Hivatal 10000-02 cím kiadrási személý juttatĺís

e|őfuányzatát 5.007,8 e Ft-tď, munkáltatót teľhelő jríľulékok e|őlrányzatźlt l.261,4 e Ft-tal,
dologi kiadások e|őfuányzatát32.19|,7 e Ft-tal csökkenti a Váľosiizemeltetési Szolgálat 20||.
novembeľ 1-tő1 önállóan gazdá|kodóvá válása címén.

. a Varosi,szemeltetési Szolgálat 80100 cím bevételi miÍköđési saját as sajátos bevételi
e|őirźnyzatát |5.96|,| e Ft-tal, a felĹigyeleti szervi miiködési tlímogatĺás előkányz-atat22.499'8
e Ft-tal megemeli, tész|etezve kiilĺin mellékletben a Váľosiizemeltetési Szolgálat 201|.
november 1 .től önálló an gazđźt|kodóvá v áiása címén.

. a Váľosiizemeltetési Szolgáĺat kiadasi személyi jutüatĺás előlĺányzatat 5.007,8 e Ft-tal,
munkĺĺltatót terhelő jrárulékok e|őlrźnyzatat |.26|,4 e Ft-tal, dologi kiadłások előlĺźnyzatźú
32.|9t,7 e Ft-tal megemeli ńsz|ęteme kiilön mellékletben a Vĺáľosiizemeltetési Szolgźlat
20 I 1 . november 1 .től önálló aĺ gazdźikodóvá válĺása címén.

Ir. Bizottsági döntések

1./ A Vaľosgazdĺálkodĺási és Pénziigyi BizottsĘ az Í325/2011.(D(.07.) szÍmíhatźlrozatźxal a
11602címentewezettlakőházfelújításielőlĺźnyzatokatmóđosította.
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A Képviselő-testtilet
- az Önkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadas t|602 cím lakóhaz - feIiúításl
előlĺźnyzatok előirrányzatźi az előterjesztés IIl1. ponthoz kapcsolódó mellékletében foglaltak
szerint módosítja.

2.l A Viĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a l389l20t1.(x.14.) szálmíhattrozatźlva|
átnlhźuott hataskörben úgy đ<ĺntött, hogy a |akőhźn _ felujítasra tewezett kiadások saját
fonásából 63.854,5 e Ft-ot kivált a Corvin Sétĺíny Projekt hitel előiranyzatábőI.

A Képviselő-testtilet
- a hitel előirźnyzat felhasználĺĺsĺĺn belüla Coľvin Sétany Pľojekt ekőirényzaÍát 63.854,5 e Ft-

tal csökkentí, a|akőhźz - felújítások e|őirźnyzatéLt 63.854,5 e Ft-tal megemeli.

3.l A Humánszolgáltatási Bizottság a működési céltaľtalék KJT Helyi Juttatasi Szabtiyzat
alapjźn szociális és továbbképzési támogatás saját hatlĺskĺinĺ e|őirźnyzata terhére az oszitőzsa
Gondozó Szolgálat egy alka|mazottjźnak a 347l20ll.(n.16.), 56112011.CVI'04.),
84012011.o/II.20.)' és a 89512011.GX.14.)számú hatźrozatában l00,0 e Ft, ezen beltil 40'0
továbbképzési és 60,0 e Ft szociális támogatást hagyott jóvá.

A Képviselő-testtilet
- az onkoľmźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím mĺíködési általános és
céltaľtalék előirŕnyzatrín belül a KJT Helyi Juttatási Szabá|yzat továbbképzési és szociális
támogatás cékaĺta|ék eLóirźnyzatát 100,0 e Ft-tal cscikkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás
11108 cím feltigyelet szervi _ mfüödési _ tiáÍnogatas előiĺrĺnyzatát, ugyan ezen tisszeggel
megemeli.

- a Családsegítő és Gyenľlekjóléti Központhoz gazďaság|ag tartoző Oszrrőzsa Gondozó
Szolgálat 40100-01 cím bevételi feliigyeleti szervi _ mfüĺjdési _ tlímogaüás és kiadás személyi
juttatas előiľźnyzatát 60,0 e Ft-tal megemeli egy fii köza|ka|mazott továbbképzési, egy fő
kó za|ka|mazott szo ciáli s üímo gatása címén.

. a Csaláđsegítő és Gyermetióléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szeľvi - mfüĺjdési
_ tamogatás és kiadási személyi jutüatas e(őirźnyz-atát 40,0 e Ft-tal megemeli két fő
közalkalmazottszociáIistĺímogatrásacímén.

4.l A Humánszo|gá|tatási Bizottság a 973l20l1.(x.28.) szĺĺmú hatfuozatźhan a működési
cé|tartalék'ta tervezett spoľtolók, sportszeľvezetek tĺĺmogatÁsa előirźnyzatÁnak terhére 950,0e
Ft tamogatĺst javasolt I0 szewezet és sportoló részére. A Polgráľmester a javaslattal
egyetérteff ,ezért javasoLtaze|őlrányzatmóđosít,iĺsa.

A Képviselő-testĺilet
. az oĺlkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107.01 cím mfüödési általrános és
céltaľtalékon beltil a sportolók és sportszervetek tamogatźsa előlrźnyzatźtt 950,0 e Ft-tď
csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiađás 11105 cím miíködésre átađott pénzeszköz
elóirźnyzatźú, ugyan ezen összeggel megemeli.

5.l AYátosgazdálkodrási és Pénziigyi Bizottság az|070/2011.(VII.6.) szĺámri hatátozatźlbanaz
oktatasi nevelési intéznények nagykaľbantartrási keľet előiľĺĺnyzata terhére kciltségvetés
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módosítassal egyidejĺíleg úgy d<inttitt, hogy a Losonci Téri uszoda hőközpont felújítasĺĺra
3.797,4 e Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testtilet
- az onkormáĺyzat és a Polgĺĺľmesteri Hivatalkiadás 11601 cím dologi előiĺanyzat.ĺn beltil
az oktatási-nevelési lntézmények nagykaľbantartási eloírźnyzatát3.797,4 e Ft-tal csökkenti és
ezzel egyidejűleg a kiadás 1160l cím felujítasi e|őbányzatźtt, ugyan ezen összeggel megemeli
a Losonci téľi iskola uszoda hőközpont felújítasa címén.

6.l A Humánszolgaltatźsi Bizottság a hatáskĺjrébę rendelt KJT Jutĺatási Szabá|yzat
továbbképzés és szociális támogatás céltaľüalék teľhére az o|ďatźsi éryazatonbeltil 3 fó részére
ĺisszesen 51,6 e Ft-os továbbképzési támogatásról döntött a |003l20t1.Cx.19.) sz,źlmtl
hatźtrozatź.ľal és a szociális ágazaton beltil l fő rész&e 20,0 ę Ft-os szociális trímogatásról
döntĺjtt az 1 0 02 l 20 1 1 . CX. l 9. ) számĹl hatźr ozatáv a|.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat és a Polgrírmesteri Hivatal kiadas 11107-01 cimźitalźnos és céltaľtalék
e|oirényzatan beltil a KJT Juttatási Szabá|yzat továbbképzés és szociális támogatás okÍatási
ágazat céItaÍta|ék e|őfuényzatát 5|,6 e Ft-tal, a szociális ágazat céItartzlék elóirtnyzatéúf0,0 e
Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108 cím feliigyeleti szervi működési
támogatás e|őirényzatźLt 7 I,6 e Ft-tal megemeli.

- a Németh Lŕsz|ő Általĺĺnos Iskolĺíhoz gazdaságilag tartoző Vajda Pétgr Ének-zenei
Általanos és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi feltigyeleti szervi mfüĺjdési tĺĺmogatás és
kiadási személyi juttaüás továbbképzés eIoirźnyzatźŃ 51,6 e Ft-tal megemeli 3 fo a|kalmazott
továbbkép zési tźmo gatás a címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Ktizponthoz gazdasági|ag tartoző oszirőzsa Gondozó
Szolgáiat 40100-0l cím bevételi felügyeleti szervi mfütjdési támogaüís és kiadas személyi
juttaĹás e(őlĺźnyz.atźúZD,O e Ft-tal megemeli 1 fő kĺjzalkalmazott szociális tĺĺmogatĺása címén.

7.t 

^t,Jházott 

hatrĺskörben a VĺíľosgazdlíIkodasi és Pénziigyi Bizottság az |533l2O11.Cx.12.)
szátmthatfuozatźhana t2I04 címen kiemelt előirźnyzatok kiizötti átcsoportosít^ásról dĺintött.

A Képviselő.testĹĺlet
. az onkormányzat és a Polglármesteri Hivatal kiadás 12|04 cím tláľsadalmi szociáĺpolitikđ
és egyéb juttat.ĺsok előkányzatźn belül a lakbéľtlámogatrás előiľányza'lpt 137,5 e Ft.ta|
cstjkkenti és a dologí előirźnyzatźú 137,5 e Ft-tal megemeli adomĺínyok sza|Iítźsi költsége
címén.

8.t 
^trvházott 

hatĺískörben a Váľosgazdálkodĺísi és Péĺ:r;rigyi BizottsĘ a 157212011.Cx.19.)
szźlműhatźlrozatéhan a 1220| _ 01 cím kiemelt e|őĺrźnvratan beltili és közötti módosíüásľól
döntött.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat és a Polgĺínĺresteri Hivatal kiadas 1220I.0l cím dologi előlranyzatÁn
beliil az iľodaszer,nyomtatvĺány beszerzés e|őiĺźnyzatát 3.300,0 e Ft.tal, a gépek karbantaĺasa
e|olĺanyzatát 3.350'0 e Ft-tal csökkenti és ęzzel egyidejűleg a kia&ás dologi gázenergsa dij
etőirányzatát 6.000'0 e Ft-tal, atávho - metegvíz szolgáitatást đĺj előlĺ.anyzaüít 300,0 e Ft-tal
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megemeli, a felhalmozasi előirányzatáĺ beliJl a vagyonértékű jog vásárlása elokźnyzatźú
350,0 e Ft-tal megemeli.

9./ A Humźnszo|gtitatási Bizottság a mfüĺjdési céltartalélaa sajźú" hatáskĺirben megtervezett
KJT Juttat.ísi Szabďyzatban foglalt továbbképzési és szociális tiĺmogatás e|őírźĺĺyzata teľhére
az I060|2011.(XI.16.) szálmthatźtĺozatźhan 60,0 e Ft szociális támogatásról dontĺitt. Az
érintett intézmények kĺiltségvetésének módosítasa szfüséges.

A Képviselő-testiilęt
- az Önkoľmźnyzat és a Polglíľmesteri Hivatal kiadas 11107-01 cím miĺködési általrínos és
céltartďékon belül a KJT Juttatasi Szabályzat továbbképzési és szociális tamogatrĺs oktatási-
neveIési ágazat előirźnyzatát 60,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadas 11108 cím
felügyeleti szęľvi működési tamogatiís elofuényzatát ugyan ezen tisszeggel megemeli.

- a ľÁľma Napközi otthonos Ővodához gazdasźryI|ag tartoző Katica Bölcsőde - óvoda
60100-13 cím bevételi feliigyeleti szervi műkĺjdési tímogatas és kiadás személyi juttatás
e|őirźnyzatát40,0 ę Ft-tal megemeli 2fokoza|ka|mazottszociális juttatása címén.

- a ľa.ľI5a Napközi otthonos óvodĺíhoz gazdasźęi|ag tartoző Gyerek viĺág Napkcizi
otthonos ovoda 60100-01 cím bevételi felügyeleti szeľvi működési támogatás és kiadás
személyi juttatás előirźnyzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalka|mazott szociális juttatrísa
címén'

10./ A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság átn:hazott hatásk<jrben a I7 t0l201 1 .(XI.16.)
szőlmthatźlrozatában a 11602 címen belu| az eLőfuźnyzatok módosítasátfosadta el. melvnek
átvezetése a rendeleten szfüséges.

A Képviselő-testiilet
- * onko'-źnyzatés a Polgĺĺrrnesteri Hivatal kiadás l|602cím dologi e|afuźnyzatźnbeltila
közĺjs |<tg. eIőfuźnyzatát 4.000,0 e Ft-tď csĺikkenti és ezzn| egyidejtĺleg a felújításra áúaďott
péllzeszkłJz e|őirźnyzatźú, ugyan ezen összeggel megemeli kozĺjs ktg. felújíüási alap képzése

11.l A Humiínszolgrĺltatĺási Bizottság a 623/20|1.(V.18.) számű határozatźbarl a
Gyeľmekvédelmi Iroda táborortaűsi segély előirányzatźból a Csaláđsegítő és Gyeľmekjóléti
Központ gondozottjai tészére 198,0 e Ft.os t..ímogatĺást szavazott meg. Miutłĺn a gondozottak
tźlbotoztatźsa teljesen ingyenes, ezért az lnténnény kiiltségvetésének és a Gyennekvéđelmi
Irodatálboroztatásisegélye|őlrźnyzatátszĹikségesmódosítani.

A Képviselő-testtilet
. az Önkonĺrányzatés a Polgrármesteri Hivatal kiadás 12tO5 cím táľsadalmi, szociálpolitikai

juttatás e|őlĺáĺyzatźnbeliil a táboroztatási tĺĺmogaüĺs előbźnyzatát 198,0 e Ft.talcsökkenti és
ezzel egýđejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szeľvi tĺímogatás e|őfuányzatźú 198,0 e Ft.tal
megemeli a Csďádsegítő és Gyeľmekjóléti Központ tĺĺmogatlísa címén.

. a Csďádsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi feltigyeleti szervi mfüĺĺdési
tÁmogatás és kiadĺás dologi e|őlĺ,arryzatźtt 198,0 e Ft-tal megemeli gyermekek nyĺíľi ingyenes
tźtboroztatása címén.

III. Egyéb gazd áIko dási, táłmogatálso t s aj át hatáskłi ľíi mód osításo k
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I.l 20tl. szeptember l-től a fejlesztő pedagógusok kerületi munkaközösségének vezetésében
személyi vźůtozźs tĺjrtént. A |512007.(I.f9.) szátnű oKB határozat a|apjźn óľakedvezmény és
pótlék illeti meg a munkakĺĺzösség vęzetőt. Az éľintett két intézmény kĺiltségvetésének
módosítása a pótlék miatt szfüséges.

A Képviselő-tęsttilęt
- a TATIKA Napközi otthonos ovodához gazđaságilagtntoző Pitypang Napközi otthonos
ovoda 60l00-1-f cím bevétel felügyeleti szewi _ mfüödésí _ támogatás előiľányzatźú Í6,5 e
Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatĺs előkźnyzatźú l3,0 e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő jáľulékok előirźnyzatát 3,5 e Ft-tal csökkenti fejlesztőpedagógus kerületi
munkaközösség vezető pótlék címén.

- a Németh Lásztő Általĺínos Iskolĺíhoz gazdaságilag tartoző Losonci ľeri Általanos Iskola
71500-03 cím bevétel feltigyeleti szervi - mfü<jdési _ tamogatás előirányzatát 16,5 e Ft-tal
megemeli és ezze|' egyidejÍĺleg a kiadás személyi juttatas előirányzatát 13,0 ę Ft-tal, a
munkáltatót terhelő járulékok előirźnyzatát 3,5 e Ft-tal megemeli 20||. szeptember 1-tő1

fej lesztőpedagó gus kerületi munkakozösség vezető pótlék címén.

2.t A HlĺĺlźnszoIgźitatási Bizottság kĺitelezettségvállalĺísaiľa a módosítźst a Polgáľmester Úľ
engeđé|yezte, ezért a rendeleten a taľtalékľőIf23 e Ft átcsopoľtosítĺĺs indokolt.

A Képviselő-testiilet
- az onkoľmźnyzat és a Polgármesteľi Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általrános és
céltartalékon belül a Humánszolgáltatasi Bizottság saját keret e|őirźnyzatát 223,0 e Ft-tal
csökkenti és ezzęI egyiđejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirźnyzatź./-,ugyan ezen összeggel
megemeli.

3.ĺ A Józsefuaľosi Egészségugr Szolgálat közfoglalkoztatás címén 1.220;,0 e Ft bevétele
teljesiilt a Munkaiigyi Központtó|. Az onľész összege 61,0 e Ft, amelynek fedezete a
mfüĺidési céltaľtalékon beltil a 20I|. évi közfoglďkozatźsi tinĺész bér és jaľulékai
előfuźnyzata.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat bevételi és kiadĺĺsi e|őirźnyratź/- 1.220,0 e Ft-tal megemeli az

EgészségĹigyi Szolgálat bevételi többlete és aq1ak felhasználrása címén.

. az Önkormányzat és a Polgrírľnesteri Hivatal kiadĺís 11107-01 cím mfüĺjdési fltalĺános és
céltaľtalékon beliil a 201r|. évi kĺiďog|a|koztatási öĺlrész béľ és járulékai céltartalék
előirźnyzatóLt 6l,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejíileg a kiadĺĺs 11108 cím felügyeleti
szervi _ mfüödési - tlímogatźs etóiraĺyzatat ugyan ezen ö'sszeggel megemeti azBgészségugyi
S zol gĺálat tőlmo gatÁsa címén.

- az Egészségĺigyi Szo1grĺlat 50100 cím bevételi tímogaĹíséľtékíi miĺködési bevételi
előlrźnyzatát 1.220,0 e Ft.tal, a feliigyeleti szerví . miĺköđési _ tĺímogaüás e(íĺtaĺyzatźŃ 61,0 e
Ft.tal megemeli ki'zfoglďko ztatás címén.
. azBgészségugr Szolgálat 50100 cím kia&ás szeméýi juttat.ás etőlĺźnyzatźi1.729,3 e Ft-tal,

munkáltatót terhelő jarulékok előinínyzatźÍ|5|,7 e Ft-ta] megemeli kiiďoglďkoztzÍás címén.
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4./ A Polgĺíľmesteri Hivatal 11601 címen és 11602 címen beIüI a feladat ellátás számviteli
besoľolasa miatt módosítás szfüséges.

A Képviselő-testĺilet
- az Önkorményzat és a Polgáľmesteri Hivatď kiadás 11601 cím dologi e|őfuźnyzatźnbelül a
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ Népszínhaz u. 22.és a Kőris u. 35. helyiségbővítés
előirźnyzatábć)| 2.848,3 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozźsi előfuźnyzatra konyha kialakítasa
címén.

- az onkormźnyzat és a Polgríľmesteri Hivatď kiadas 11601 cím dologi előirěnyzatan bettil
az iĺtézményi életveszéIy e|hántás ęlőiľrányzatárőI 3|2,0 ę Ft-ot átcsopoľtosít a felújítási
e|őfuźnyzata a Katica Btjlcsőde tetőterasz felújítás jó teljesítési garuĺcia címén.

- az onkormźnyzat és a Polgĺírmesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi e|őfuźnyzatLán bettil a
kaputelefon kiépítés 3.430,0 e Ft-os előirányzatát ugyan ezen címen átcsopoľtosítja a
felhalmo zásĺ e|őfu źnv zatt a.

5.l Az óvodák kĺzott egy főľe vonatkozóan a munkaviszony létesítés átheIyezéssęl történt. A
dolgozónak a jogszabźt|yban meghatźrozott jubileumi jutalmát az źlŃett munkahely fizette ki.
A két óvoda költségvetés módosítása szĹikséges, miután a jubileumi jutďom és annak jaľuléka
az eręde'ti költségvetésben megtewezésre került.

A Képviselő-testĺilet
- a TATIKA Napközi otthonos ovodiához gazdaságíIag tartoző Váľunk Rád Napkĺizi
otthonos ovoda 60100-05 cím bevételi felügyeleti szervi mfüĺjdési - tĺímogaüís
e|őirźnyzatát 405,0 e Ft-tal csĺikkenti és a kiađasi - céljellegű személyi juttatás e|őlĺányzatát
3t9,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jáľulékok elóirányzatát 86,0 e Ft-tal csökkenti jubileumi
jutalom címén.

- a ľÁľrcĺ. Napközi otthonos óvbdĺĺhoz gazdasagi|agtntoző Napsugĺĺĺ Napközi otthonos
ovoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szervi _ mfüödési - trímogaüás elolľźnyzatźń 405,0 e
Ft-tal megemeli és a kiadasi - céljellegii személyi juttatas előlĺźnyzatźi 319,0 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő jĺĺľulékok e|őfuźnyzatát 86,0 e Ft-tal megemeli jubileumi jutalom címén.

6./ A NémethLźsz\ő,q,fta1.ános Iskola igazgatőja az alábbipótigényeket nyrijtotta be, összesen
3.462,0 e Ft összegben:

időközben döntött úgy, hogy nyugdíjba megy) összege |.412,0 eFt.

ďatt foglalkoztatotthelyettes bére és jáľuléka összesen 387,0 e Ft.

I.663,0 e Ft sziikséges.

Az ntézĺrlény eredeti ktiltségvetésben felmentési időre jarő klťuetésre tervezett összeg
ö'sszesen 2.783,0 e Ft, amely nem keľiil kifizetésre, így javasoljuk ebből a maľadvĺínyból a
pótigényt biztosítani. Az ntéméĺy áfa visszatérĺilésből teljestilt bevételi tĺibblete 679,0 eFt,
amely a költségvetési rendelet értelmében elvoniásra keriil. Javasoljuk az áfa visszatéľĹĺlés
tzonos összegével való tĺímogatĺís biztosítĺĺsát.

A Képviselő-testĺilet
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- az onkoľményzatbęvételi és kiadási e|őirźnyzatát 679,0 e Ft-tal megemeli aNémeth LászIő
Altalrános Iskola éÉa visszatéľülése címén.

- az onkormányzat és a Polgármesteri Hivďal kiadás 11108 cím feliigyeleti szervi tálrlogatás
_ mfüodési _ eIőiranyzatźi 679,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiĺleg a kia&ís 11107-01
cím múkodési ĺĺltalanos és céltaĺalékon beliil a mfüödési általános taľtalék elíĺirźnvzatźú.
ugyan ezen összeggel megemę|i źfa visszatéľülés elvonása címén.

- az onkoľmźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím mfü<jdési ĺátta]rínos és
céltartalékon bęltil az áitalźnos tartďék eIőirányzatźLt 679,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejrĺleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi tĺmogatás - miíkĺĺdési _ előirrányzatźÍ
ugyaÍI ezen összeggel megemeli aNémeth Lász|ő Általĺános Iskola tźmogatźsacímén.

- a Németh László Általĺĺnos Iskola 71500 cím bevételi műktjdési saját iĺfa visszatéľiilés
e|őirźnyzatát 679,0 e Ft-tal megemeli a felügyeleti szervi támogatás - működésĹ
e|őirźnyzatát ugyan ezen ĺĺsszeggel csökkenti elvonás címén.

- a Németh Lász|ő Általĺínos Iskola 71500 cím bevétęli felügyeleti szeľvi támogatás -
mfüödési - elofuányzatźLt679,0 e Ft-tal megemeli gázköltségektárnogatása címén.

- a Németh LászIő Általĺános Iskola 71500 cím kiadási személyi juttatás e|ĺĺlrźnyzatĺĺn belül a
céljel1eggel tervezetí felmentési időre jaró illetmény előíttnyzatźú 2.19|,0 e Ft-tal,
munkáltatót teľhelő jarulékok előirényzatźú 592,0 e Ft-tal cscjkkenti.

- a Németh LászIő Által.ános Iskola 71500 cím kiadási személyi juttaĹĺs e|őirźnyzatĺĺn beltil a
jubileumi jutďom e|oitźnyzatát céljelleggel l.112,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok
e|őir źny zatát célj elle g gel 3 0 0, 0 e Ft-tal me gemeli.

. a Németh Lász|ő Által.ános Iskola 7|500 cím kiadas személyi jutüatás e|ólrényzatźnbe|i| az
alapilletmény e|óirźnyzatźt 305,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jĺĺrulékok előirányzatát 82,0 e
Fttal megemeli kettős kifi zetés egyszeri többletkĺjltsége címén.

- a Németh Lász|ő Áltďanos Iskola 71500 cím kiadĺĺs dologi e|olĺźnyzatĺĺn belül a
gźzszo|gźitatźse|oirźnyzatát|.663,0eFt-talmegemeli.

7.t Az oĺlkotmáĺyzatunk belteľiileti utak sálĺĺľd útburkolatĺal való ellátásara20|1. évben
1.874,| e Ft kö4pontosított állaJÍIi ĺámogatĺásban részesiil. A felhasnáLási szabá|yozźsa
aľľryira kdtött, hogy a tĺĺmogatásľól le kellett mondani, ezért a költségvetésből a törlés
indokolt.

A Képviselő-testiilet
- az Önkormźnyzat és a Polgráľmesteri Hivatal bevételi 11108 cím feliigyeleti szervi,
önkoľmányzatok állami tlímogatĺás e|őtanyzatát és a kiadrási 11107.01 cím mfütidési
általanos és céltaľtalék e|őlĺarryzatan beltil szilráľd útburkolattal vďó etlátás cé|taĺIalék
előlĺźnyzatát 1.874,1e Ft-tď törli központosított á|lanitĺímogatas lemondĺĺsa címén.

8./ A Polgírmester Úľ saját keľet előiĺányzatźn beliil átľuhánotthatźsköľben móđosította az
e|őlľányzatot, amit a rendeleten indokolt átvezetni.

A Képviselő-testiilet
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- az onkormáĺyzat és a Polgármęsteľi Hivatal kiadás 11107-01 cím mfüödésí általanos és
céltartalék elóirźnyzatan belül a polgármesteĺi saját keľet eIőiĺrínyzatźú 50,0 e Ft-tal csökkenti
és ezzeI egyidejűleg a kiadas 11105 cím felújításra átadott pénzeszkoz előirźnyzatát, ugyan
ezen összeggel megemeli a Budapest, Puskin u. 19. taľsashĺáz II. emęli erkélyének metlvédjén
taIźůhatőnapórafelújítasitámogatasacímén.

9.l Az Egészségügyi Szolgĺálat az engeďéIyezett létszámon beltil vállalkozó orvosokat is
alkalrrlaz vásáľtllĺ' kozsztllgálĹatás keľetében. Így bér és járulékaita tervezelt előiľanyzatból
átcsoportosítas indokolt.

A Képviselő-testület
- az Egészségügyi Szo|gá|at 50100 cím kiadás személyi juttatás ľendszeres személyi
illetmények e|őfuźnyzatából 35.000,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok e\őirźnyzatáĺő|
9.450,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi vásríĺolt kozszo|gźltatások előirányzatźra vźi\a|koző
orvosok đíj azása címén.

10./ A Zeneiskola ígazgatőja Gyes-ről visszajövő, de hosszú szabadság miatti kettős
bérkifizetés fedezetére összesen 504,0 e Ft póttámogatríst nyujtott be. Javasoljuk a mfüödési
áltďános tartalékĺól a póttámogatás biztosítását.

A Képviselő-testĺilet
- az onkoľmĺíny és a Polgĺáľmesteľi Hivatal kiadás 11107-01 cím műkĺidési általĺĺnos és
céltat,a|ék e,l(iirányzatán bęltil az źůta|énos taľtalék e|őirźnyz,atźĺt 504,0 e Ft-tal csökkenti és
ezze| egyiđejtĺleg a kiadás 11108 cím feltigyeleti szervi - mfüĺjdési _ tiĺÍnogatás e|ófuźnyzatéú,
ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh Lasz|ő Általanos Iskolához gazdasági|ag tartoző Zeneiskola 71500-09 cím
bevételi felügyeleti szeľvi _ mfüödési _ támogatrís és a kiadĺísi személý juttatas rendszeres
szemi juttatás e|őkźnyzatát397,2 e Ft-tal, munkĺáĺtatót terhelő jáľulékok előfuźnyzatát 106,8 e
Ft-tal céljelleggel megemeli kettős bérkifizetés címén.

|1.ĺ A Kisfalu Kft. tevékenységén belül a 11601 és a 11602 cím e|őkényzatai közĺitt
módosítas sziikséges.

A Képviselő-testtilet
- az onkorményzat és a Polgármesteri Hivatal kiađás 11601 cím felhalmozásra átađott
pénzeszköz előbźnyzatrán beliil a Koszorú u,26., és a Magđolna u. 24. lakók béľleti
jogviszony megváltrĺs e|őlranyzatat 12.7|0,5 e Ft.tal csökkenti és ezze| egyidejrĺteg a kiadĺís
11601 cím dologi e|őirźnyzatÁn beltil a Koszoru u. 26. épĺiletbontás e|i5irźnyzatźú I.793,5 e
Ft-tal, a Magdolna u. 24. épiiletbonüís előirźnyzatát 4.879,0 e Ft.tal, a kiadás ||602 cím
dologi előirźnyzatan belül a Kaľácsony S. u. 3. Szerdahelý u. |7. takóházbonüás e|őlrźnyzatat
6.038,0 e Ft-tal megemeli.

12.l A Váľosgazdalkod.ísi és Pénztigyi Bizottság miíködési céItarta|ékĺĺa tervezett saját
keretének eloirźnyzatźlt a Polgrármester átruhazott haüísköľben módosította.

A Képviselő-testĹilet
- az oĺlkormźnyzat és a Polgĺírmesteri Hivatal kiadás 11107.0l cím működési áltďĺános és "

céltaľtďékon beliil a Vĺĺrosgazdĺĺlkodrĺsi és Pénziigyl Bizottság saját keret mfüödési
céltaľtalék e|őlrányzatát 457,0 e Ft-tal csökkęnti és ezzęl egyidejíĺleg a kiadĺís 11101 cím
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személyi juttatás megbízásí díj előiranyzatát 367,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő járulékok
előírtnyzatáLt 90,0 e Ft-tal megemeli a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tészére
Teszársz Káľoly tanácsađói szerződés díja cÍmén.

13./ Piac éľtékesítésből befolyó áfa ĺisszegével a költségvetésben a műkĺjdési saját bevétel
eIőhźnyzata lett tévedésből a felhalmozasi saját bevételi előtrőnyzat helyett megemelve. A
konigálás indokolt.

A Képviselő-testÍilet
- az onkormźnyzat és a Polgĺármesteri Hivatal bevételi 11605 címen belül a Teleki téľi piac
projekt mrikĺjdési saját bevéte|i e|óírźnyzatźÍ2I.825,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejiĺleg
a felhalmozásí sajéú bevételi elíĺirźnyzatot, ugyan ezen ĺisszeggel megemeli áfa címén.

1.4.I A Képviselő-testiilet a 302lf0I1.(V[.07.) szźrrú hatźnozatźlban a nyźrl szociális
étkeztetés lebonyolításáľa 5.000,0 e Ft tĺímogatast biztosított a Családsegítő és Gyermekjóléti
K<izpont, valamint a Kultuľális és Sport Nonprofit Kft.-nek, melyből a kĺizpontosított állami
tźlmogatás összege 3.907,2 e Ft volt. A két szęrvęzetatźlmogatźsokkal elszámolt, és ĺisszesen
1.605,6 e Ft fel nem hasznáIt tźÍÍIogatás keletkezett, valamint az onkormźnyzat a k<izponti
költségvetés felé is elszámolt, aľni a szabáIyozźls és a tényleges igénybevétel alapján 2.777,8 e
Ft állami támogatás visszaÍizetetést eredményezett. Ez aztjelenti, hogy az állami támogatas
visszaťlzetés összegébőI 1.172,2 e Ft tisszegnek a fedezete a mfüödési cé|taÍta|ékon e
feladatr a taľtaléko lt elí5ir źny zat.

A Képviselő-testiilet
- az oĺlkormźnyzat és a Polgiĺrmesteri Hivatď kiadás 11804 cím mfü<ĺđésre átađott
pénzeszkoz eloirényzatát 693,8 e Ft-tal, a 11108 cím felügyeleti szervi mfüödési tźlmogatás
eloirźnyzatźLt91'I,8 e Ft-tal csökkenti anyán szociális étkeztetésre adott tamogatas elvonása
címén.

- azÖnkormrĺny zat ésa Polgáľmesteri Hivatal kíađrás 11107-01 cím mfüödési általanos
és céltaľtalékon belül a nyári szociális étkeztetés céItafialék e|őlrányzatat 1.172,2 e Ft-tal
csökkenti és ezze| egyidejiĺleg a bevételi 11108 cím feltigyeleti szeľvi, önkormányzatok
al|aĺmi üámogatĺásan belĺil a központosított ríllami tĺmogatĺás e(őlrányzatźfi 2.777.8 e Ft-tal
csökkenti a szociális ĺyźn étkeztetés tamogatĺís visszafizetése címén.

- a Családsegítő és Gyermetióléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szeľvi
mfücidési tĺmogatlís ép kiadási dologi e|őlĺźnyzatźtt 911,8 e Ft.tal csökkenti a szociális nyĺári
étkeztetés maľadvĺány elvonasa címén.

t5.ĺ Az oĺlkotmźnyzat személyes szabadságukban korlátozottak tamogatĺĺsa címén 56,9 e Ft
köti'tt felhasználtású állami tĺĺmogatást kapott.

A Képviselő-testiilet
. az onkormányzat és a Polglírmestęri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi,
önkormiínyzatok állami tźlmogatźsźn beltil a kötött felhaszrálasú állami noľmatíva
előlĺányzatát 56,9 e Ft-tal és a kiadĺís 11104 cím tĺársadalmi szociĺálpolitikai juttatłísok
előiráĺyzatát 56,9 e Ft-tď megemeli személyes szabadságukban korlátozottak tímogatźsa
címén.
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16.ĺ A Kisfalu Kft. béľleti jogviszony pérzbe|i megtéľítésből 150,0 e Ft-ot visszafizettetett a
béľlőre karbarúartásrą ami ktiltségvetés móđosítást igényel.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivata| ||602 cím bevételi mfüödési sajátos és
ĺinkoľlrrárryzati sajátos és kiadasi karbantaľtiís elófuényzatát 150,0 e Ft-talmegemeli.

17.| A Józsefuarosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Áttatanos Iskola
jubileumi jutalom pótigénye a szeptember havi módosítasban a Zeneiskola kĺiltségvetésébe
lett biĺosítv a, ezétt akét iĺténĺény költségvetésének módosítása szfüséges.

A Képviselő-testiilet
- a Németh LászIő Áftalanos Iskolához gazđasági|ag tartoző Zeneiskola 71500-09 cím
bevételi felügyeleti szerui mfüödési támogatás előírźnyzatát I.496,2 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás jubileumi jutďom előirétnyzatź./- 1.178,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
j áľulékok e|ofu źtny zatźLt 3 I 8'f e Fttal c sökkenti.

- a Németh LźszIő Áftałános Iskolához gazdasági|ag brtoző Józsefurĺľosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Altalános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti
szeľvi múködési támogatás előirźnyzatát l.496,2 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatĺís jubileumi
jutalom előfuányzatát |.178,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jarulékok eloirétnyzatźLt 3t8,2 e Ft-
tal megemeli.

18./ A mfüödési céltaľtatékratervezettpolgáľmesteri sajrít keret eloirźnyzatát aPolgáľmester
átnhazott hatĺĺskĺirben 50'0 e Ft-tal módosította.

A Képviselő-testĺilęt
- az onkoľmźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadrás 11107.01 cím általános és céltaľtalékon
belül a polgáľmesteri saját keret e|oirźnyzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyiđejiĺleg a
kiadás 11105 cím mfüĺjdésre átadott péĺueszkoz e|ótányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli a
Cigany Tudományos Konfeľencia megrendezésére a Cigźny Tudományos és Művészeti
Taľsaság tőtmo gatása címén.

ĽgJA mfütidési céltartalékľa tervezett alpolgrĺľmesteri keret e|őfuányzatát a Polgáľmester
áffi ŕrazott haüĺskörben mó do sította.

A Képviselő-testĹilet
- az onkoľmányzat és a Polgármesteľi Hivatal kiadás 11107.01 cim á|talaĺlos és céltaľtalékon
beltil az ďpolgĺáľmesteri keret előfuźnyzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ęzze|. egyidejííleg a
kiadĺás 11101 cím dologi e|őfuźnyzatźú ugyan ezen összeggel megemeli a Ludovika Campus
kapcsĺán az orcry negyedre vonatkozó varosfejlesztési koncepció módosítĺĺsĺának és
kiegészítésének vizsgálaĄ vďamint a Józsefuarosi Pĺílyaudvar terĹiletén létesítendő
sportkomplexum építészeti tanulmĺínytervének elkészítése céljából.

20.tA Deak _ Diák Általĺĺnos Iskola ktiltségvetésén beltil a meghatarozott célú kiadĺási
előiĺányzatok maradvźnyált a dologi mfüödési kiadrásľą az őfa visszaigénylésből teljestilt
bevételt źfa beťlzetésľe és bevételi kieséseire kéri 186,3 e Ft pótigénnyel egytitt. A
költségvetési rendeletĹink értelmében az źfa visszaigénylés elvonĺás alá kerĺil, de javasoljuk az
lntezméĺy miiködtetése érdekében visszaadni és a pótigéný a miiködési áItalanos táľtalékról
biztosítarri.
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A Képviselő-testĺilet
- az onkormányzat bęvételi és kiadasi e\őhźnyzatźú 726,0 e Ft-tal megemeli a Defü _ Diák
Altalános Iskola áfa visszaigénylése címén.

- az onkoľmźnyzat bevételi és kiadasi e|őirźnyzatát gO4,0 e Ft-tal csökkenti a Deák _ Diĺĺk
saiát bevételi kiesése címén.

- a Németh Lász|ő Általanos Iskolához gazdasági|ag tartoző Deak- Diák Áltälános Iskola
71500-02 cím bevételi mfüödési saját áfa visszaigénylés eloírźnyzatát 726,0 e Ft-tal
megemeli és a feltigyeleti szervi mfüödési e|őirźnyzatźú 726,0 e Ft-tal csökkenti áfa
visszaigénylés elvonása címén.

- az onkormányzatés a Polgĺĺľmesteľi Hivatď kiadás 11108 cím feliigyeleti szervi mfüĺjdési
támogatás e|őirźnyzatźLt 726,0 e Ft-tal csĺikkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 1 1107-01 cím
múkĺjdési általrínos és céltartalékon belül a mfüödési általános taľtďék e|óirtnyzatát ,ugyan
ezen risszeggel megemeli.

- a Németh Lźsz|ő Általĺános Iskoliíhoz gazdaságí|ag tartoző Defü- Diĺĺk Altalános Iskola
71500-02 cím mfücjdési saját bevételi és kiadási dologi előirźnyzatát 904'0 e Ft-tal csökkenti
bevételi kiesés címén.

- Az onkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általĺínos és
céltaľtalék eIőfuźnyzatán beltil a mfüĺjđési általános taľtalék e|őitźnyzatáú 9t2,3 e Ft-tal
csökkenti és ezzs| egýdejiileg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi mfüödési támogatás
előirźtnyzatź./',ugyarlezenösszeggelmegemeli.

- a Németh LźszIő Általĺínos Iskolához gazdasági|ag tĺľtoző Deák- Diák Altalános Iskola
7|500-0f cím bevételi felügyeleti szervi miĺködési tímogatas előfuźnyzatźú9|2,3 e Ft-talés a
kiadási dologi e|őtrányzatát, ugyan ezen ö'sszeggel megeme|i _ áfabefizetés 422,0 e Ft, egyéb
dologi kiadás 490,3 e Ft - - .

. a Németh Lász|ő Altalanos Iskolához gazdaságilag taľtoző Deak- Diák Általános Iskola
7|500-02 cím kiadás személyi juttatas céljellegu e|óirányzatán beltil a jubileumi jutalom
e|olĺźnyzatźLt 384,0 e Ft-tal, cafatena e|őlrőnyzatat 270,0 e Ft.tal, a munkáltatót terhelő
jarulékok e|őĺrányzatźt |03,7 e Ft.tal csĺikkenti és ezzęI egyidejiĺleg a kiadas dologi
e|őlrányzatźLt 7 57,7 e Ft-tal megemeli.

. a Németh Lź$z]ő Általanos Iskolához gazdasági|ag taĺtoző Derík- Diák Általános Iskola
71500-02 cím kiadrís dologi céljellegu tervezett e|őlrányzatrín beliil a aramđíj e|(5lrźnyzatźÍ
125,0 e Ft-tal, aviz-csatomae|őirźnyzatátzs0,O e Ft-tal, aszemétdíj e|őlrőnyzatát29l,O eFt-
tal, a rehabilitĺíciós hozzájaru|ás e|őlĺanyz-atat 298,0 e Ft.ta] csölĺkenti és ezze| egyidejiĺleg a
egyéb dologi e|őlrźnyzatát 964,0 e Ft-tal megemeli.

zlJ Az ivodfü saját költségvetéseiken beltil bevételi többleteik miatt, valamint egyéb
okokból kérik a költségvetés módosítást. Javasolt a módosítís elfogadĺísa.

. a ľÁľľĺ<a Napközi otthonos ovodához ga"Äaságr'|agtaĺtoző Napsugĺáľ Napközi otthonos
ovoda 60100-06 cím kiadás személý juttlatĺás alapilletnény e|őtĺanyzatat 106,0 e Ft-tal
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csĺjkkenti és ezze\ egyidejiileg a munkáltatót terhelő jaĺulékok előirźnyzatán belül a tÁppénz
hozzájfu uláse|óirányzatát,ugyanezenĺ}sszeggelmegemeli.

- az onkotmźnyzat bevételi és kiadási e|óirźnyzatź/- 1.087,0 e Ft-tal megemeli a Katica
ovoda - Bölcsőde bevételi tĺibblete címén.

- az onkoľmźnyzat és a Polgármesteľi Hivatal kiadás 1l108 cím felügyeleti szervi mfüĺidési
támogatas előfuányzatát 810,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ezze| egyiđejiíleg a kiadás l1107-01 cím
működési általanos és céltaľtalék elokźnyzatĺín beltil az áItalános taľtalék előíránvzaüĺt 810.0
e Ft-tal megemeli aKaticaóvoda - Bölcsode téľítési díj bevételi tĺibblete címén.

- a ľe.ľIrĺ. Napktĺzi otthonos ovodźhoz gazdaságíIag tartoző Katica óvoda _ Bcĺlcsőde
60100-13 cím bevételi műkĺjdési saját e|oírźnyzatát 1.087,0 e Ft-tal megemeli, a bęvételi
feltigyeleti szervi mfüödési tĺmogatás e\őirényzatát 810,0 e Ft-tal csökkenti és ezzę|
egyidejűleg a kiadás dologi élelmiszer beszerzés eIőirźnyzatźLtz77,0 e Ft{almegemeli térítési
díjemelés címén.

- az onkotmźnyzat bevételi és kiadási előirźnyzatźt 386,0 e Ft-tal megemeli az ővodátk
bevételi tobblete címén.

- a ľÁľlKA Napktĺzi otthonos óvodához gazdasźryilag tartozó Napľaforgó Napközi
otthonos óvoda 60100-03 cím bevételi mfüĺidési továbbszámlazás e|őiráivzatźú és a kiadási
dologi - telefonđíj _ előirźnyzatát 8,0 e Ft-tal megemeli.

- a ľÁlxa Napközi otthonos ovodához gazdasági|ag taĺtoző a Várunk Rád Napközi
otthonos ovoda 60100-05 cím bevételi mfüödési továbbszámlźzźs e|őfuánvzatttt és a kiadási
dologi _ telefondíj _ elólrźnyzatźń 19,0 ę Fttal megemeli.

- a tÁľme Napktizi otthonos ovoda 60100 cím bevételi mfüödési továbbszátiźzźls
elokźnyzatát és kiadrás dologi _ telefondíj 16,0 e Ft, vásaľolt élelmezés 41,0eFt
e|őiľźnyzatát 57,0 e Ft-tal megemeli.
- a rÁľlKA Napközi otthonos ovodrához gazdaságtr|ag tartoző a Napsugráľ Napközi
otthonos Ovoda 60100-06 cím bevételi mfüĺidési továbbszrím|ázźs e|őiránvzatát és a kiadási
dologi _ telefonđíj _ előttáĺyzatat 18,0 e Ft-tď megemeli.

- a ľÁľxe Napkĺizi otthonos ivodĺĺhoz gazdasági|ag tartoző a Százszorszép Napközi
otthonos ovoda 60100-07 cím bevételi mfüödési továbbszamléaás előhánvzatźlt és a kiadĺási
dologi - telefondíj _ elíĺlrányzatat2l,O e Ft-tal megemeli.

- a ľÁľlre. Napközi otthonos ovodźű:roz gazdaságĺIagtartoző Koszorú Napközi otthonos
ovoda 60100-10 cím bevételi miĺködési továbbszámlázÁs etőitźnyzatát és kiadás dologi _
telefondíj 25,0 e Ft, vasríĺolt élelmezés 13,0eFt . e|őtĺanyzatźlt38,0 e Ft-talmegemeli.

. a rÁľlKA Napközi otthonos óvodĺához gazdaság1|ag tartoző Hétszínviľíg Napközi
otthonos ovoda 60100-09 cím bevételi míĺködési saját 18,0 e Ft.tal, továbbszĺáĺnlźzźs 37,0 e
Ft-tal és kiadrási személý jutüatás költségtéľítés előhányzatátl8,0 e Ft-tal, dologi - telefondíj
11,0 e Ft, vasáľolt élelmezés 26,0 eFt_ e|óĺĺányzatźtt37,0 e Ft-tal megemeli.
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- a TATIKA Napkĺizi otthonos ovodrához gazđaságilag tartozó Szivĺĺľvany Napközi
otthonos óvoda 60100-08 cím bevételi műköđési továbbszźmlázás és kiađas dolosi
telefondíj _ előhźnyzatát|3,0 e Ft-tal megemeli.

- a rÁrlKA Napközi otthonos ovodához gazdasági|ag tartozó Mesepalota Napkĺizi
otthonos ovoda 60100-11 cím bevételi mfüödési saját előirźnyzatát 24,O e Ft-tal,
továbbszámlźzás e|ókźnyzatát 76,0 e Ft-tal és a kiadasi dologi - kaĺbantaľtĺís f4,0 e Ft,
vásarolt élelmezés 76,0 e Ft _ előirĺĺnyzatát 100,0 e Ft-tal megemeli.

- a ľa.ľma Napközi otthonos óvodĺíhoz gazdasźąi|ag tartoző Gyeľek - Viľág Napközi
otthonos ovoda 60l00-01 cím bevételi mfüödési továbbszámlázás eloirźtĺyzatěń3,0 e Ft-tal,
a kiadási dologi vasĺĺľolt élelmezés előhányzatźtt 3,0 e Ft-e Ft-tal megemeli.

- a ľÁľxĺ Napkĺizi otthonos óvodához gazdastę\Iagtartozó a Katica óvoda - Bĺjlcsőde
60100-13 cím bevételi műkt'dési továbbsztĺnlázás e|őirźnyzatát és a kiadasi dologi _
telefondíj _ előirźnyzatźú26,0 e Ft-tal megemeli.

- a ľa.ľIra Napközi otthonos óvodához gazdaságíIag tartoző a Kincskeľeső Napközi
otthonos ovoda 60100-02 cím bevételi mfüĺidési továbbszámlźnás eIóirźtnvzatźÍ és a kiadási
dologi _ telefondíj _ eLóirźnyzatźú}&,O e Ft-tal megemeli.

22.t A Katica ovoda _ Bĺilcsőde, valamint a Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda
közfoglalkoztatás címén kéri a költségvetés móđosítasát. A milkötlési céltarĺalékIól l14,0 e FĹ
?jlnrész biztosíüísa szfüséges az 570,0 e Ft kĺi4ponti tĺĺmogatĺíshoz.

A Képviselő-testiilet
- az onkoľmányzat bevételi és kiadasi elóirźnyzatát 570'0 e Ft-tal megemeli
közfoglaIkoztatźs bevételi többlete címén.

- az onkormźnyzat és a Polgiírmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím mfüödési általanos és
céltartalék e|őírányz"atÁn belül a 2011. évi közfog|a|koztatÁs bér és járulékainak önÍész
e|olrźnyzatźú 1|4'0 e Ft.tal cstjkkenti és ezze| egyidejiĺleg a kiadas 11108 cím feltigyeleti
szervi mfüĺidési támogatrĺs előlrźnyzatźi, ügYffi ezen összeggel megemeli.

- a ľl.ľIr,ł. Napközi otthonos ovodźłloz gazdaságí|ag tafioző Katica ovoda - Bölcsőde
60100-13 cím bevételi mfüödési üámogatásértéL<ű bevételi elíĺlĺźnyzatáLt 427,0 e Ft-tal, a
felĘyeleti szervi mfüödési támogatás e|őlĺányzatat 106,0 e Ft-tal, és ezze| egyidejtĺleg a
kiadĺás személyi jutüatĺás eloiĺányzatat 470,0 e Ft.tal, a munkáltatót terhelő jrárulékok
előirźnyzatźLt63,0eFt.talmegemeliközfoglalkońAtascímén.

- a ľÁľxa Napközi otthonos óvodához gazdaságiLag taĺtoző Hétszlnvlr,ag Napkiizi
otthonos ovoda 60100-09 cím bevételi míĺkĺidési támogatĺáséľtékíĺ bevételi előiľányzatźú
|43,0 e Ft-tal, a felĹigyeleti szervi mfüödési támogatźs e|olrányzatat 8,0 e Ft-tal, és ezzel
egyidejűleg a kiadlĺs személyi juttaüís etőlĺźnyzatźú 133,0 e Ft.tal, a munkáltatót terhelő
j áľulékok eloirźnyzatźt 1 8,0 e Ft-tal megemeli ktizfoglalko ztatas címén.

23.l az Egészségiigyi Szolgálat bevételi többleteit' összege 18.026,0 e Ft az tnténnény
mfüödésére és szakmai eszközök feltúítasára" beszerzésére kívĺánja foľdítani. Javasoljuk a
kérelem elfogadasát.
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A Képviselő-testiilet
- az onxormányzat bevételi és kiadási e|oirźnyzatźľ- |8.026,0 e Ft-tal megemeli az
Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználrása címén.
- azBgészségugyi SzolgríIat 50100 cím bevételi mfüĺidési saját e|őfutnyzatźú.4.000,0 e Ft-tal,
működési trĺmogatásértékű bevétęli eĺőĺtźnyzatát |4.026,0 e Ft-tal, a kiadási dologi
előkźnyzatźLt8.426,0 e Ft-tal, felújíĹás e|őitźnyzatát 1.600,0 e Ft-tal, felhalmozas e|óirźnyzatát
8.000,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlete és annak felhaszrrĺálása címén.

24.l A Polgármester átruhźnott hatáskörben a műköđési céltartalék alpolgráľmesteri saját keret
előiľźnyzatát móđosította 100,0 e Ft ĺlsszegben.

A Képviselő-testtilet
- az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadas 11107-01 cím mríködési általanos és
céltaÍtalék elolľźnyzatan belül az alpolgźtĺĺnesteri saját keret ęlőirźnyzatźú 100,0 e Ft-tal
csökkenti és ezze| egyidejrileg a kiadás 11105 cím mfüĺjdésre átadott pénzeszkoz
előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Civilek a Palotanegyedért Egyesület tźlmogatilsa a
Palotanegyed megismerését segítő kiadvanyok elkészítéséheztźtmogatás címén.

25.l A Kózép-Magyarorczági Regionális Tanács tagsági díja 2011. évben 573,1 e Ft. A
költségvetésben 500,0 e Ft-tal került megfervezésre, ezértjavasoljuk a műk<jdési általános
tartalékľól a kiĺlĺjnbözetet biztosítani.

A Képviselő testiilet
- az onkoľmányzat és a Polgĺíľmesteri Hivatal kiadas 11107-01 cím működési általános és
céltaľtalékon belül az źlltalźnos taľtďék e|őlĺányzatźt 73'I e Ft-ta] csĺjkkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadrás 11105 cím dologi eLőitźnyzatźtt 73,| e Ft-tal megemeli aKozép.
Magyaroľszági Regionĺális Tanács tagsági díja címén.

26.t tł,ht. éľtelmében az önkoľmáĺyzatok mutatószĺímainak alakulźsa, vá|tozása miatt egy
évben 3*szor módosítható a normatív átlami támogatás igénylése/ lemondasa. októbeľ
hónapban az önkormźnyzat lntézményei mutatószĺámainak _ ellátottak, tanulók, stb. _
vá|tozásamiattaza|ábbinormatívállamitĺámogatasokľólmondottle.

a.lPedagőgls szakvizsga 4 fő |4,0 e Ft. A normatív átlami trĺmogatrís közvetlenül az
intézmények költségvetésébe lett megtervezve, ezért az énntett tntézĺnények ktiltségvetésének
módosítiísa szfüséges.

b.ĺ oszta\yf{ĺnöki pótlék lfő 8,7 e Ft. Javasoljuk az érintett nténnény
költségvetésének csölĺkentését.

c./ Ingyenes tanulói tankĺinyvel|átas 52fő 624,0 e Ft. A noľmatív állami üímogatĺás
közvetleniil az ntéznények kĺiltségvetésébe lett megtervezve, ezért az énntett intéznények
kciltségvetésének módosítása sztikséges.

d./ óvodai.iskolai étkeztetés 94 fő 6.392,a e Ft. A lemondás miatt a normatív tamogatiáson
kívÍil 1.281,2 e Ft saját bevételi kiesése , a kiadási megtakarítasa 4.!88,9 e Ft |esz az
önkoľmĺĺnyzaürak. Javasoljuk a kiadĺísi megtakarítĺást a noľmatíva lemondas mfüödési
cé|tarta|ékrahelyezli. Azéĺntett intéznények költségvetésének módosítĺása szÍikséges.

e./ szociális ágazatnormatív lemondĺísai 97 ffi 20.289,9 eFt.
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f./ oktatás alap és kiegészítő hozzájźru|ások296 fő júliusi korľekcióvalegyiitt |2.794,9 eFt.

Az e./ és az f.l pontban leírt lemondott noľmatív á|Iaffi támogatás összesen 33.084,8 e Ft,
melynek fedezęteként a noľmatíva lemondás 13.635,4 e Ft-os és az idegenfoľgalmi adó
normatív mfüöđési céltartalék előirźnyzatátjavasoljuk megj elölni.

A Képviselő-testĺilet
- az Onkotmányzat és a Polgĺármesteľi Hivatal kiadás 11108 cím felĹigyeleti szervi mfüödési
támogatas előirźnyzatát I4,0 e Ft-tď, a bevételi feliigyeleti szervi, önkormanyzatok
támogatasa e|óiľźnyzatan beliil a normatív kötött felhasználasú állami trłmogatrĺs eloítźnyzatźt
I4,0 e Ft-taltöľli pedagógus szakvizsga noľmatíva lemondása címén'

- a Németh Lász|ő Általanos Iskola 71500 cím bevételi feliigyeleti szervi mfüödési
támogatás elóiľźnyzatát és a kiadás személyi juttatás e|ófuźnyzatźú 3,5 ę Ft-tal csokkenti
pedagógus szakvizsga normatív állami támogatas lemondása címén.

- a Németh Lász|ő Általanos Iskolához gazdasági|ag tartoző Lakatos Menyhért Általanos
Múvelődésik Kĺizpont 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi mÍĺködési tźmogatás
előírźnyzatát és a kiadás személyi juttatas e|őitźnyzatát 7,0 e Ft-tal csĺĺkkenti pedagógus
szakvizsga normatív á||ami támogatás lemondása címén.

- a Németh Lász|ő Általános Iskolĺĺhoz gazdaságilagtartoző Práteľ Általános Iskola 71500-04
cím bevételi felügyeleti szervi műkĺjdési tĺĺmogatás eIőiĺźnyzatéú és a kiadás személyi juttatrĺs
eIőirźnyzatát 3,5 e Ft-tal cscikkenti pedagógus szafuizsga normatív állami üímogatás
lemondása címén.

. a Németh Lźsz|ő Általĺínos Iskolához gazdasági|ag tartoző Lakatos Menyhét Álta].ĺnos
Miĺvelődésik Kĺizpont 71500-01 cím bevételi feltigyeleti szervi mfüöđési trámogatas
előirźnyzatát 8,7 e Ft-tal csökkenti és a kiadás személý juttatĺás előlĺányzatát 6,9 Ft.tal,
munkáltatót terhelő járulékok elóirźnyzatźú, l,8 e Ft-tal csökkenti osztáyfőnöki pótlék
noľmatív állami tĺámogatás lemondása címén.

. az Önkoľmźnyz"at és a Polglĺrmesteľi Hivatal kiadas 11108 cím felügyeleti szervi műkiidési
üímogatás e|őtrźnyzatát és a bevételi feltigyeleti szewi, önkormiínyzatok kötött felhaszrálású
noľmatív ĺíllami üímogatás előirányzatźlt 8,7 e Ft-tď törli osztĺályftínöki pótlék normatív állami
tiímogatás lemondasa címén.

- az onkoľmányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11108 cím feliigyeleti szervi miĺködési
tźtmogatás és bevételi 11108 cím felügyeleti szeľvi, ĺinkonnĺínyzatok normatív állami
tźtmogatźsa e|őlľźnyzatźń 624,0 ę Ft.tal törli ingyenes tanulói tankönyvellátís normatív
tĺámogatás lemondĺása címén.

- a Németh LászIő Altalrános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi mfüödési
tĺímogatas és kiadási ellátottak juttaüása előirźnyzatźń 180,0 e Ft.tal csökkenti ingyenes
tanulói tankönyvellátlás normatív támogatas lemondasa címén.

. a Németh Lasz|ő Általĺĺnos Iskolrához gazdnágsLag tartoző Deák - oiĺĺk l.ltatanos Iskola
71500-02 cím bevételi felügyeleti szervi mriködési tímogatas és kiadĺási ellátottak jutüaüísa
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elókźnyzatát f28,0 e Ft-tal csökkenti ingyenes tanulói tankönyvellátas normatív tlímogatás
lemondása címén.

- a Németh LźszIő Által.ĺnos Iskolához gazďaságiLagtartoző Mo]nĺĺr Ferenc Magyar _ Angol
Két Tanítasi Nyelvű Általanos Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi miĺködési
támogatas és kiadĺási ellátottak juttatása előirźnyzatźt 120,0 e Ft-tal csĺjkkęnti ingyenes
tanulói tankönyvellátás norľnatív támogatas lemondása címén.

- a Németh Lász|ő Altal.ĺnos Iskolához gazdasági|ag tartoző Józsefuaľosi Egységes
Gyógypedagógiai Móđszertani Kĺizpont és Altalános Iskola 71500-07 cím bevételi
felügyeleti szervi mfüödési tamogatás és kiadási ellátottak juttatasa eLólĺźnyzatźú 96,0 e Ft-
tal csökkenti ingyenes tanulói tankcinyvellátás normatív tiĺmogatas lemondasa címén.

- az onkoľmźnyzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási e|oírźnyzatát |.281,2 eFt-
tal törli az étkezési normatíva lemondása miatt.

- az onkormźnyzat és a Polgríľmesteri Hivatal bevételi 11108 cím felĺigyeleti szervi,
önkormányzatok állami támogatásián beIül a noľmatív állami támogatás e|őírtnyzatát 6.392,0
e Ft-tal törli.

- az onkorm źnyzatés a Polgráľmesteľi Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi műkÓdési
támogatás eLőfutnyzatźLt 6392,0 e Ft-tal töľli és 4.188,9 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze|
egyidejrĺleg a kiadás 1107-01 cím mfüödési általános és céltartalékon belül a normatív állami
tiĺmogatás mfü<idési céltaľtďék előfuźnyzatát 4,188,9 e Ft-tal megemeli.

- a Németh LászIő Áttďanos Iskolához gazdaságilag tarÍoző Lakatos Menyhért Altal.ános
Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi múködési saját e|ótźnyzatát 247,l e Ft-tal,
feltigyeleti szeľvi mfüođési üĺmogatás előirźnyzatźLt 2.394,6 e Ft-tal és ezzel egýđejúleg a
kiadás dologi eLőirźnyzatrán beltil a vásáľolt élelmezés előlrényzatéú2.64t,7 e Ft-tal csökkenti
étkezési állami normatíva lemondása címén.

- a Németh Lasz|ő Áftalínos Iskola 71500 cím bevételi feltigyeleti szervi mfüödési
tĺímogatás és kiadási dologi e(őirányzatźn beliil a vásĺáĺolt élelmezés e|őirźnyzatźtt I.981',2 e
Ft-tal cstikkenti étkezési állami noľmatíva lemondasa címén.

- a ľÁľxĺ Napközi Otthonos óvodához gazdasáęi|ag tartoző Gyerek-viĺág Napközi
otthonos ovoda 60100-01 cím bevételi mfüödési saját elolrźnyzatźtt73,9 e Ft-tal, feliigyeleti
szervi mfüödési tĺĺmogatĺís e|őkźnyzatźLt 539,6 e Ft-tal és a kiadasi dologi e|őtanyzatan beltil
a vásiáľolt élelmezés előlrźnyzatźlt 613.5 e Ft-tal csökkenti étkezési állami noľmatíva
lemondasa címén.

;,. a TATIKA Napközi otthonos ovodĺához gazdaságj|ag tartoző Kincskeľeső Napközi
otthonos óvoda 60100-02 cím bevételi mfüĺidési saját e|őianyzatat 110,8 e Ft-tal,
felĹigyeleti szeľvi miiködési üĺmogatlás előtrányzatát |.1|6,2 e Ft-tal és a kiadási dologi
e|őlĺányz-atáĺ beliil a vrísárolt élelmezés e|őlrźnyzatźú t.227,0 e Ft.tal csökkenti étkezési
állami normatíva lemondĺása címén.

- a lÁľmĺ. Napközi otthonos ovodźůloz gazđasagi|ag tartoző váľunk Rád Napközi
otthonos ovoda 60100-05 cím bevételi miĺködési saját előlĺanyzatat73,9 e Ft-tal, felügyeleti
szervi miĺködési tĺámogatas e|őkényzatźi |7|,5 e Ft-tal és a kiadrási dologi előlľźnyzatĺín beltil
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a vásárolt élelmezés e|őirźnyzatát 245,4 e Ft-tal csökkenti étkezési állami noľmatíva
lemondása címén.

-.a ľÁľlra Napkĺizi otthonos óvodához gazdasági|agtartoző Napsugar Napktizi otthonos
ovoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szervi működési támogaüís e|őlráĺyzatát 368,1 e Ft-
tal és a kiadási đologi eLőirźmyzatlán beliil a vasárolt élelmezés előtrényzatat 368,1 e Ft-tal
cstjkkenti étkezési állami normatíva lemondasa címén.

-'a ľÁľrca Napközi otthonos óvodĺĺhoz gazdasági|agtartoző Koszoru Napk<ĺzi otthonos
ovoda 60100-10 cím bevételi működési saját eIőirźnyzatźú 36,9 e Ft-tal, feliigyeleti szervi
múkcjdési támogatas előlrźnyzatát 85,8 e Ft-tal és a kiadási dotogi e\őirźnyzatan beliil a
vásiĺrolt éleImezés e|oirźnyzatát |22,7 e Ft-tal csĺĺkkenti étkezési áltami normatíva lemondása
címén.

-' a ľ,ą.ľlxĺ Napkĺlzi otthonos ovodrĺhoz gazdasźąi|ag tntoző Pitypang Napkcizi otthonos
ovoda 60100-12 cím bevéteIi feltigyeleti szervi mfüödési támogatlĺs előirányzatźńZ{S,4 eFt-
tal és a kiadási dologi e|(5hányzatan belĹil a vásároIt élelmezés e|óirźnyzatát 245,4 e Ft-tal
csökkenti étkezési állami noľmatíva lemondĺísa címén.

- a ľÁľIKA Napközi otthonos óvodĺĺhoz gazdaságilag tartoző Szivĺáľvany Napkĺizi
otthonos óvoda 60100-08 cím bęvételi mfüĺidesi ś=ajái előiľtnyzatát 258,5 " Ft-tul,
felügyeleti szervi mfüödési tĺĺmogatĺís eIőirányzat'źtt. 600,4 e Ft-tal és a kiadási đologi
előirányzatrín belül avźrsáro\t élelmezés e|őirźnyzatát 858,9 e Ft-tal csökkenti étkezési ti|alri
noľmatíva lęmondása címén.

- a ľÁľlr,q. Napközi otthonos ovodéůloz gazdasźĺgi|ag tartoző Szźzszorszép Napkĺizi
otthonos ovoda 60100-07 cím bevételi mfüi'dési saját el(5lĺźnyzatát 258,5 e Ft-tal,
felügyeleti szervi mfüöđési támogatźs e|őfuźnyzatźú I,336,5 e Ft-tal és a kiadási dologi
előirźnyzatĺín belül a vásarolt élelmezés etőirźnyzatźú 1.595,0 e Ft-tď csökkenti étkezési
állami noľmatíva lemondiása címén.

- a ľÁľlre Napközi otthonos ovodźÍloz gazdaságilag taĺtoző Napraforgó Napközi
otthonos ovoda 60100-03 cím bevételi mfütidési saját e|ótrźnyzatát73,9 e Ft.tal, feltigyeleti
szervi mfüödési tźtmogatźs előlrányzatéľ- l.030,4 e Ft.tal és a kiadási dologi e|őlrányz"atźn
beliil a vĺĺsĺĺrolt élelmezés e|őirányzatrt |.|04,3 e Ft.tal csökkenti étkezési átlami normatíva
lemondása címén.

. a ľÁľxĺ Napkĺizi otthonos óvodlíhoz gazdasźryt|ag tĺľtoző Katica ovoda . Bölcsőde
60100-13 cím bevételi miĺköđési saját e|ofuźnyzatźú |47,7 e Ft-tď, feltigyeleti szeľvi
mfüödési támogatás e|őlrányzatat 7||,2 e Ft-tal és a kiadĺási dotogi e|őiráĺyzatán betiil a
vlísĺárolt élelmezés e|őttányzatźú 858,9 e Ft-tal csĺikkenti étkezési állami normatíva lemondasa
címén.

- az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím feltigyeleti szervi,
önkormányzatok álIami támogatÁsán belĺil a nonnatív állami tĺírnogatas e|őlraĺyzatát
33.084'8 e Ft-tal törli és ezzel egýdejűleg a kiadás 11107.01 cím mfüödési általĺános és
céltartalék e|őltányzatźn beltil a nonnatíva lemondas céltartalék el(Llĺányzatat 13.635,4 e Ft.
tal, az iđegenforgďmi adó normatíva céltaľtalék e|(iirányzatát |9.449,4 e Ft-tal törli a
szociĺílis és az oktatĺísi normatív átlami tĺámogatĺísok lemondĺása címén.
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27.l A Práter utcai Altalános Iskola spoľteszközök beszerzésére a kĺiltségvetési fedezetet a
felhalmozasi eIőfuányzatra kaptz meg, azoĺban a beszerzésekből 6.362,5 e Ft - egyedi
éľtékük miatt _ dologi kiadásnak minősül.

A Képviselő-tęstiilet
- a Németh LászLő Áttalanos Iskolrĺhoz gazďasági|agtartozőPráter Altalanos Iskola 71500-04
cím kiadási felhalmozźs e|őlrźnyzatźú 6.362,5 e Ft-tal csĺĺkkenti és ezzeI egyidejűleg a dologi
eLőirźnyzatźń,ugyanezen ĺĺsszeggel megemeli kisértékÍĺ sporteszkĺizokbeszerzése címén'

- a Németh LészIő Általanos Iskolához gazdasági|agtartoző Pľáter Altalanos Iskola 7|500-04
cím bevételi felügyeleti szervi mfüĺidési tiĺmogatás e|őirźnyzatát 6.362,5 e Ft-tal megemeli és
a felügyeleti szeľvi fe|ha|mozási előirányzatátugyanezen összeggel csökkenti.

- az onkoľmányzatés a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím feliigyeleti szervi mfüödési
támogatźs eLőirźtnyzatát 6.362,5 e Ft-tal megemeli és a feliigyeleti szervi felhalmozási
előirźnyzatźúugyarlezenösszeggelcsökkenti.

28.l A,,beilleszkedési, tanulrísi,magatartźlsi nehézségekkel kiizdő (BTM) gyeľmekek, tanulók
nevelésének, oktatásĺĺnak támogatásáĺa 5.632'0 ę Ft központosított állami támogatást nyert
önkormányzatunk. Az énntettintézmények költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testiilet
. az onkormźnyzat és a Polgáľmgstoľi Hivatal bevóteli 11108 cím felügyclcti szcrvi,
önkoľmĺínyzatok állami tźlrnogatátsa előirĺĺnyzatźtn bę|il a központosított állami támogatĺás
e|őirényzatát és a kiadás ll108 cím felügyeleti szervi tźtmogatás - mfüödés 5.502,0 e Ft,
feLha|mozás 130,0 e Ft _ e|őtényzatát 5.632'0 e Ft-tď megemeli beillęszkedési, tanuliási,
magataľtási nehézségekkel ktizdő (BTM) gyermekek, tanulók nevelésének, oktatasiínak
tźlmogatása címén.

- a Németh Lasz|ő Általános Iskolához gazdaságilagtartoző Deĺák._ Diak Áldĺĺnos Iskola
7|500-02 cím bevételi felügyeleti szeľvi tlímogatás _ működés 535,7 e Ft, felhalmozás 130,0
e Ft el(5ĺĺźnyzatat 665,7 e Ft-tal és kiadrísi személyi juttaťás megbízźsi díj
e|óirányzatźLt160,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jĺárulékok e|őtányzatat 39,0 e Ft-tal, dologi
kiadasi elohőnyzatźú 336,7 e Ft.tal, felhalmozasi e|őlranyzatat 130,0 e Ft-tď céljelleggel
megemeli beilleszkedési, tanulasi, magataľtiási nehézségekkel kĹizdő (BTM) gyeĺľrekek,
tanulók nevelésének, oktatlísrínak tímogatása címén.

- a Németh LźszIő Általános Iskolához gazdasági|ag tartoző Lakatos Menyhéľt Altalĺános
Míĺvelődési Központ 71500-0l cím bevételi feliigyeleti szeľvi műkĺidési tĺmogatĺás
e(őtrányzatáLt |92,0 e Ft-tal és a kiadási személyi juttaĹás elĺ!fuányzatźLt t40,0 e Ft-tal,
munkĺíĺtatót terhelő jarulékok e\őlĺźnyzatat37,8 e Ft-tď, dologi kiadrísi e|(5irányzatéú |4,2 e
Ft.tal céljelleggel megemeli beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel kĺizdő (BTIV[)
gyermekek, tanulók nevelésénet oktatasrínak támogatrísa címén.

- a Németh Lasz|ő Attalĺĺnos Iskolához gazdasáęiLagtartozo Losonci Téľi ettalanos Iskola
71500.03 cím bevételi feliigyeleti szervi miĺkiidési támogatźs e|őlĺanyzatźń l.433,6 e Ft-tal
megemeli és ezze| egýdejiĺleg a kiadĺís személý juttatlás e|őirányzatat l.t53,3 e Ft-tal,
munkríltatót terhelő jĺáľulékok e|őlrányzatźú 280'3 e Ft-tal céljelleggel megemeli
beilleszkedési, tanulási, magatafiasi nehézségekkel |dizdő (BTM) gyermekek, tanulók
nevelésének, oktatasanak támogatása címén.
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- a Németh LźszLő Általanos Iskola 71500 cím bevételi feltigyeleti szervi mfüĺidési
tĺĺmogatás előkźnyzatát 704,0 e Fttal és ezze| egyidejiĺleg a kiadas személyi juttatas
e|óiĺźnyzatát 566,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok e|őfuźnyzatźú |37,6 e Ft-tal
céljelleggel megemeli beilleszkedési, tanulźsí, magatartźsi nehézségekkel kiizdő (BTM)
gyeľmekek' tanulók nevelésének, oktatasának tamogatása címén.

- a Németh Lász|ő Általanos Iskolához gazdaságí|agtartozőPráter Által.ános Iskola 715o0-O4
cím bevételi felügyeleti szervi mfüĺjdési tamogatas e|őirźnyzatźĺt 812,8 e Ft-ta| és ęzze|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatas megbízísi díj eLőfuányzatź.ŕ306,8 e Ft-tal, munkáltatót
terhelő jĺáľulékok e|oirányzatźLt 74,0 e Ft-tal, dologi kiadasok e|óirźnyzatźú 432,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli beilleszkedési, tanulási, magatartési nehézségekkel kĹizdő (BTM)
gyeľmekek, tanulók nevelésének, oktatásĺínak tamogatása címén.

- a Németh Lász|ő Altalanos Iskoliĺhoz gazdasźryíIagtartoző Molnar Ferenc Magyaĺ _ Angol
Két Tanítasi Nyelvií Általanos Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi működési
tiímogatás előhźnyzatát 896,0 e Ft-tal és ezzel egyidejiĺleg a kiadás dologi e|őfuźnyzatźú 896,0
e Ft-tal céljelleggel megemeli beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel kiizdő
(BTM) gyermekek, tanulók nevelésének, oktatasának tĺĺmogatása címén.

- a Németh LźszIő Általrĺnos Iskolához gazdaságilag tartoző Vajda Péter Ének-zeĺeí
Általanos és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szeľvi mfüĺidési támogatás
e|őlräĺyzatät 9,)7,9 e F-t-tal és ezze| egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatás megbízási díj
e|ofuźnyzatát 300,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előfuźnyzatát 72,9 e Ft-tal, dologi
kiadási előirźnyzattń 555,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli beilleszkedési, tanulási,magatartási
nehézségekkel ktizdő (BTM) gyeľmekek, tanulók nevelésének, oktatĺísának tźtmogatźsa
cimén.

2g.| A ľÁrlr,ł. Napktizi otthonos óvoda udvari játékainak abeszęrzési áľamiatt abeszerzés
költségvetésileg, számvitelileg felhalmozís, ezért az intézméĺyvezető kéľi, hogy a dologi
elóirány zatáÍ őI 4t2,0 e Ft keľiilj ön átcsoportosítasra.

A Képviselő-testiilet
- a TATIKA Napkĺizi otthonos ovoda 60100 cím kiadĺís dologi előlĺ.arryzatát 41'2,0 e Ft.tal
cs<jkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás felhďmozás e|őĺrźnyzatźú, ügYffi ezen összeggel
megemeli ĺagyértékuudvari játékok beszeľzése címén.

- a ľÁurĺ. Napkĺizi otthonos óvoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervi mííkciđési
e|őlĺányzatát 412,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejíileg a bevételi felügyeleti szervi
felhalmozĺásie|őirőnyzatotugyanezenösszeggelmegemeli.

- az onkormźnyzat és a Polgĺírmesteri Hivata] kiadas 11108 cím felügyeleti szervi miĺkĺidési
kiadas e|őtrźnyzatźú. 412,0 e Ft-tal csökkenti és ęzzel egyidejiĺleg a felügyeleti szervi
felhalmozĺás i etőlráĺyzatźú, ugy an ezen összeggel megemeli.

30.t Azóvodĺík nem rendszeres kaľbantarhísi e|őirányzata minden évben a ľÁľrrĺ Napközi
otthonos ovoďának a költségvetésébe kertil megfervezésre. Az egyeztetés és a szĹikséges
kaľbantarĺások fontosságaru tekintettel a karbantaľtĺísi keretet az ővodavezetok felosztották.
Az őv odák kiizötti előltáĺvzat módosítás indokolt.
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A Képviselő-testtilet
- a TATIKA Napkozi otthonos ovoda 60100 cím bevételi feltigyeleti szervi mfüödési

támogatás és kiadasi dologi előfuźnyzatát 4.77I,0 e Ft-tď csokkenti az ővodźk- kaľbantaľtása
címén.

-a ľÁľIra Napkĺizi otthonos óvodahoz gazdaságilag tartoző Gyerekviľág Napkĺizi
otthonos ovoda 60100-01 cím bevételi fetiigyeleti szervi mfüödési támogatas e\őtĺźnyzatźń
és a lĺiodĺísi dologi c|őírćtnyzatź.l- 500,0 c Ft-tal megemeli karbantaľtás cínrén.

- a ľÁľlKA Napközi otthonos óvodĺához gazđaságiĘag tntozó Kincskereső Napközi
otthonos óvoda 60100-02 cím bevételi feltigyeliti szervi *ĺl..ĺĺosĺ tímogatĺís előirźnýzatźĺ
és a kiadasi dologi eló:ľźnyzatźú t36,0e Ft-tal megemeli kaľbantartás címén.

- a ľÁľĺKA Napközi otthonos óvodához gazdasági|ag tartozó VaÍunk Rád Napközi
otthonos ovoda 60100-05 cím bevételi feltigyeleti szervi műkĺjdési tĺímogatás e|őirźnyzatźŃ
és a kiadási dologi e|őirźnyzatźú,I52,0e Ft-tal megemeli karbantaľtás címén.

-,a lÁtxa Napközi otthonos óvodához gazđasźryi|agtartoző Napsugaľ Napközi otthonos
ovoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szeľvi mfüĺjdési tĺámogatás e|őfuźnyzatźtés akiadási
dologi e|őfuányzatát 832,0e Ft-tal megemeli kaľbantaľtás címén.

- a ľÁľIKA Napközi otthonos óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi
otthonos ovoda 60100-09 cím bevételi felügyeleti szęrvi miĺködési támogatas e|őirźnyr,atát
és a kiadási dologi e|őirttnyzatźú' I45'0e Ft-tal megemeli kaľtantaľtás címén.

-.a ľeľxa Napközi otthonos ovodahoz gazdasági|agtartoző Mesepalota Napközi otthonos
ovoda 60100-11 cím bevételi felügyeleti szeľvi műkĺjdési tĺímogatás előitźnyzatźtés a kiadási
đologi e|óírźnyzatát 600,0e Ft-tal megemeli karbantaľtĺís címén.

- a ľÁľl}(A Napkĺizi otthonos óvodahoz gazdasárys'lag lrrrtozó Százszotszép Napközi
otthonos ovođa 60100-07 cím bevételi feltigyeleti szervi mfü<jdési tĺĺmogatas előirźnyzatźú
és a kiadasi dologi e|őlĺźnyzatáĺt I .337 ,0e Ft-tal megemeli karbantartĺás címén.

-'a rÁľxe Napközi otthonos ovodźhoz gazđaságltagtartozőNapraforgó Napközi otthonos
ovoda 60100-03 cím bevételi felĘyeleti szervi mfüiidési tÁmogatźs e|óirźnyzatźńés a kiadĺísi
dologi e|óirányzatźi 556,0e Ft-tal megemeli kaľbantaľtĺás címén.

.. a ľÁľlr't Napközi otthonos óvodrához gazdasźęj|ag tartoző Koszoľú Napkĺizi otthonos
ovoda 60100-10 cím bevételi feltigyeleti szeľvi mfüödési tĺímogatas e|őfuányzatat és a kiadĺási
dologi előlĺźnyzatat 389,0e Ft-tal megemeli karbantaľüís címén.

-, a ľÁľrcĺ' Napközi otthonos ivodĺíhoz gazdaság;Iagtartoző Pitypang Napközi otthonos
ovoda 60|00-12 cím bevételi felügyeleti szervi miiköđési tlĺmogatłás előirányzatat és a kiadlási
dologi előlrźny zatźlt 124,0e Ft-tal megemeli kaľbantaľtĺĺs címén.

31.t A Németh Lźsz|ő Attalĺĺnos Iskola igazgatőja az lntézrnény kciltségvetését az alábbi
indokok alapjan kéri módosítani.

a.ĺpźiyazatipénzeszközökmeghatĺáľozottcéI,űbevételitöbblet 272,0eFt
b./ 1956-os Forradalom Emtéhnúzeum Ktizďapítvány bevételi többlet a
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képviselő-testtilet döntése alapjarl
c./ oktatasszolgá|tatási és egyéb bevételi többlet
d./ továbbszźtľ'Lźzás miatti bevételi többlet
e.ĺ áfa befizetésre és a munkaközösség munkatervében szeľeplő
tanulmányi versenyek költségeire póttámogatás
f./ nagyéľtkií tigyviteli eszkoz beszerzésre dologiľól átcsoportosítas

227,5 eFt
245,0 eFt
696,5 e Ft

213,5 eFt
120,0 e Ft

Javasolt a kérelem elfogadása és a2|3,5 e Ft póttĺímogatásbiztosítĺísa az źtLtalźnos mĺĺködési
tartalékról.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat bevételi és kiadási e|őitźnyzatát I.44I,o e Ft-tal megemeli a Németh
LászlőÁltatrĺnos Iskola bevételi többlęte és annak fe|hasnźiása címén.

- a Németh Lász|ő Által,ános Iskola 71500 cím bevéte|i e|ofuźnyzatát _ mfüĺjdési saját és
továbbszám|źzźs 94I,5 e Ft, működésľe éúvett pénzeszkoz 230,0 e Ft, működési
tźtmogatásértékú 150'0 e Ft, felhalmozásra źúvetĺpél:.z;eszkłJ,z 119,5 e Ft _ <jsszesen I.44I,0 e
Ft-tal, a kiadási eloirtnyzatát - személyi jutůatas 129,0 e Ft, munkáltatót terhelő jarulékok
26,0 e Ft, dologi I.044,5 e Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 122,0 e Ft, felhalmozźs 1|9,5 ęFt -
előfuényzatát megeme|ipáIyazatí és saját bevételi tĺĺbbletei és annak fe|haszná|ásai címén.

- a Németh Lász|ő Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi működési
tlímogatás e|ófuényzatát 120,0 o Ft-tal osökkonti és ezzel egyidojiĺleg a felügyeleti szervi
fe|ha|mo zási előirányz atź./', ugy an ezen ö s szeg gel megemel i.

- a Németh Lász|ő Általanos Iskola 71500 cím kiadási dologi előirźnyzatźú 120,0 e Ft-tal
csökkenti és ezze| egýdejiĺleg a felhalmozźsi elóirźnyzatźú, ugyarl ezen ĺisszeggel megemeli
nagyéľtékű ügyviteli eszközök beszerzése címén.

- az Önkormźnyzat és a Polgáľmęsteľi Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szeľvi mfüĺidési
tźlmogatás e|őirźnyzatźLt 720,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egýdejíĺleg a felügyeleti szervi
felhalmozasi eLőhányzatat, ugyan ezen ĺisszeggel megemeli.

- az Önkotmányzat és a Polgáľmesteri Hivatal 11107-01 cím mfütidési általanos és
céltaľtalék előirźnyzatĺán beltil a mfüĺjdési láltďános taľtalék elóĺráĺyzatat 2|3,5 e Ft-tal
csökkenti és ezzel egýdejtĺleg a kiadas 11108 cím feltigyeleti szervi mfütidési tamogatas
e(őlrźnyzatátzl3,s e Ft-tal megemeli aNémeth Lászlő Altalános Iskola tźmogatźsacímén.

- a Németh Lasz|ő Általanos Iskola 71500 cím bevételi feltigyeleti szervi mfüödési
támogatás és kiadási dologi eloĺrányzatźúzl-3,s e Ft-tal megemeli áfabeťuetés 176,0e Ft és
keľĹileti tanulmányveÍseny 37,5 e Ft címén.

32.t A Németh Lászlő Altalános Iskola közfoglďkoztatźsta VI.DĹ hó kĺiziitt 963,6 e Ft-ot
ťĺzetett ki. Ebből a Munkaügyi Központ tamogatása 8|2,3 e Ft, az önĺész 151,3 e Ft, Az
önľész fedezete a miíködési céltaľtalékľa kerĹilt megteľvezésre. Az intézmény és az
orkormźnyz.at költsé gvetésének módo sítĺása indokolt.

A Képviselő-testiilet
- azorlťľormányzat bevételi és kiadĺási e|okányzatáLt8|2,3 e Ft.talmegemeli aNémeth L^^ő
Altalános Iskola bevételi többlete címén.
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- az onkormźnyzat és a Polgĺĺrmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím műkĺĺdési áltďĺĺnos és
céltartalékon beliil a közfoglalkoztat^ bér és jáľulék ĺĺnĺész elóirtnyzatát t51,3 e Ft-tal
csökkęnti és ezzeI egyidejtĺleg a kiađás 11108 cím felügyeleti szervi múkĺjdési trĺmogatas
elóirźnyzatát, ugyan ezefl összeggel megemeli a. Németh Lász|ő Áltď'ános Iskola
közfoglalko ztatás önľész tamogatása címén.

- a Németh LásziőÁltalanos Iskola 71500 cím bevételi - mfüodési támogatáséľtékii bevétel
812,3 e Ftl, feltigyeleti szervi mfüödési tiĺmogatás 151,3 e Ft _ összesen 963,6 e Ft-tal, a
kiadási - személyi juttatás 849,7 ę Ft, munkáltatót teľhelő járulékokl13,9 eFt - előtĺźnyzatat
összesen 963,6 e Ft-tal megemeli kiizfoglďkoztatás címén.

33.ĺA Molnĺĺľ Ferenc Magyaĺ _ Angol Két Tanítasi Nyelvii Általános Iskola igazgatőja az
iĺtézmény kciltségvetését. az a|ábbi indokok miatt kéri móđosítani.

c./ 1956-os Foľradalom Emlékmúzeum Közalapítvźny bęvételi többlet a

a.l saját és sajátos, tovább számlásból bevételi t<lbblet

b l páIy azati pénzeszkö z

képviselő-testület dĺĺntésę alapján
d./ kiadás belső átcsopoľtosítas pá|yazati pe. felhasználás

Javasolt az íntézmény módosítási kéľelem jóvahagyása.

képviselő-testiilet đöntése ďapjan
c./miíködési saját, sajátos, tovább szÁmlazásból bevételi többlet

594,5 eFt
9,7 ęFt

207,| ęFt
401,0 e Ft

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat bevételi és kiadási e|őirźnyzatát 811,3 e Ft-tal megemeli a Molnĺír Ferenc
Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelvű Által.ános Iskola bevételi többletei és annak
fe|hasznźiźlsa címén.

- a Németh LászIő Általrános Iskolához gazdaságilagtartoző Molnĺír Ferenc Magyaľ _ Angol
Két Tanítási Nyelvií Általanos Iskola 71500-05 cím bevételi . mfüödésre átevett péĺtzeszköz
30,9 e Ft, felhalmozásra áNettpénzeszköz 185,9 e Ft, mfüödési saját és sajátos 594,5 e Ft -
elofuźnyzatát összesen 811,3 e Ft-tal, a kiadĺísi - személyi juttatás e|őirźnyz.atźÍ 7,8 e Ft,
munkáltatót terhelő jĺáľulékok |,9 e Ft, dologi 615,7 e Ft, felhalmozás 185,9 e Ft _
e|őlrźnyzatát összesen 811,3 e Ft-tal megemeli az lnténnény bevételi többlete és annak
felhaszrrĺlrĺsa címén.

- a Németh Lász|ő Általanos Iskolához gazdasźryilagtartoző Molnar Ferenc Magyaľ _ Angol
Két Tanítlási Nyelvíĺ Általĺĺnos Iskola 71500-05 cím kiadĺás dologi előlĺźnyzatĺĺn belĹil a
kĺilföldi kikiildetés e(őlĺ,anyz.atźi 401,0 e Ft-tal csökkenti és ezzpl egyidejűleg a személyi
juttatĺás napidíj e|ókźnyzatźi |28,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok elóiĺányzatát 34,8 e
Ft-tal, felhalmozás előbźnyzatát 237,5 e Ft-tal megemeli.

34.t A Defü Diák Áldĺános igazgatój a az lntenrÉĺy költségvetését az alábbi indokok miatt
kéri módosítani.

a.l pźiyőľ;ati és egyéb tĺámogatĺások bevétęli többlet 754,4 eFt
b./ .l 1956.os Forradďom Emlékĺnizeum Közalapítvźny bevételi többlet a

207,1eFt
86,5 e Ft
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Javasolt azonkormźnyzatés azintézmény kĺiltségvetési módosítasi kéľelem elfogadasa.

A Képviselő-testtilet
- az onkoľmźnyzat bevételi és kiađási e|őlĺányzatźú 1.048,0 e Ft-tal megemeli a Deĺĺk Difü
Altalános Iskola bevételi tĺibblete és annak felhasználasa címén.

- a Németh Lász|ő Általanos Iskolához gazdaság\Iag tartoző Deák Dirĺk Általanos Iskola
71500-0f cím bevételi - mfüödési saját és sajátos 86,5 e Ft, mfüödésre átvett péĺueszkoz
587 ,2,0 e Ft, mfüĺidési támog atásértéI<ĺl 254,4 e Ft, felhalmozásra áfuett pénzeszkoz 1 19,9 e
Ft _ előiranyzatźú 1.048,0 e Ft-tal, a kiadrási - személyi juttatás 40,0 e Ft, munkáltatót terhelő
jáľulékok 10,0 e Ft, dologi 623,7 e Ft, ellátottak péĺubeli juttatasa 254'4 e Ft, felhalmozas
|I9,9 e Ft _ elótrányzatát 1.048,0 e Ft-tal megemeli azintézmény bevételi többletei és annak
fe|haszná|ása címén.

35./A Deĺĺk Dirák A]talanos Iskola közfoglalkoztatás címén 142,0 e Ft-ot fizetett ki, amiből a
Munkatigyi kĺizpont tźĺmogatása 135,0 e Ft, az onľész 7,0 e Ft. Az ĺĺnľész a mfüödési
céltaľtalékľa került meglervezésre. Az intézsnény és az ĺlnkoľmányzat kĺiltségvetésének
módosítása inđokolt.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormźnyzat bevételi és kiadási e|őirźnyzatát 135,0 e Ft-tal megemeli a Derák Difü
Altal'ános Iskola bevételi többlete címén.

- az onkorményzat és a Polgĺĺrmesteľi Hivatal kiadás 11107-01 cím mfütidési általános és

céltaľtalék előitźnyzatLán belül aközfoglalkoztatźs bér és járulékai ĺjnľész e|őlrźnyzatźft7,0 e
Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejrĺleg a kiadás 11108 cím feliigyeleti szervi mfüödési
támogátás előlĺányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Defü Diĺík Altalános Iskola
közfo glalko rtaús önľésze címén.

- a Németh Lőszllő Által.ános Iskolĺĺhoz gazdaságiLag tartoző Deĺĺk Dilík Altalĺános Iskola
77500-02 cím üĺmogatasértékű mfüödési bevételi elólĺźnyzatát 135,0 e Ft-tal, a felügyeleti
szervi mfüödési tĺĺmogatás e|olrányzatźi 7,0 e Ft-tal, a kiadasi személý juttatas e|tilĺźnyzatát
|25,0 e Ft.tal, a munkáItatót teľhelő jĺáľulékok előlranyzatat |7,0 e Ft-tal megemeli
kö zfo glalk oztatźs címén.

36.t A Losonci teri Áltatlĺnos Iskola igazgatőja az lnténnény költségvetését az alábbi
indokok miatt kéri módosítani.

a./ |956-os Forradalom Emlékmuzeum K<izalapitvány bevételi többlet a
képviselő-testiilet döntése alapján
b. / pá|y azati pérueszkij, z bev ételi többlet
c./ mfütiđési saját, sajátos bevételi többlet
d./ kiadási e|őlĺ,aĺyzaton beliili módosítás

207,1eFt
48,8 e Ft

1.868,7 e Ft
83,2 e Ft

A bevételi többlet 578,0 e Ft źÉa visszaigénylést tartďmaz, ami a kiiltségvetési rendeletĹink
éľtelmében elvonasľa kerül, valaľnint saját bérleti díj bevételi többletet' amibőIa költségvetési
ľendelettĺnk érte|mében 30% elvonás aLáesik. Így az nténnénýől elvonĺís összesen 733'3 e

Ft, amit javaslunk a mfüiidési általĺános tartalék.ĺa helyezni. Javasolt aztnténĺéĺy módosítĺási
kérelmének elfo gadrás a.
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A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzatbevételi és kiadási e\őirźnyzatźLt2.If4,6 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri
Általános Iskolá bevételi tĺjbblete és annak felhasználasa címén.

- az Önkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadrís 11l08 cím feltigyeleti szeľvi mfüĺjdési
trímogatás e|őirźnyzatźú733,3 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel egyidejűleg a kiadas l1107-01 cím
múködési általĺĺnos és céltartalék elofuányzatźn belül az ĺáltalános tartalék eLőlĺźnyzatát733,3
e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlet elvonása címén.

- a Németh Lász|ő Általanos Iskoliához gazdaságI|agtzrtoző Losonci Téri Altalanos Iskola
71500-03 cím bevételi mfüĺidési tamogatasértékii bevételi eLóirźnyzatát 48,8 e Ft-tal, a
műkĺjdésre átvett péĺueszkoz eloirényzatźLt 207,l e Ft-tď, a műkĺjdési saját és sajátos bevételi
etőirźnyzatot 1.868,7 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a bevételi feliigyeleti szerví
miĺködési támogatas e|oirźnyzatát733,3 e Ft-tal csĺikkenti bevételi tĺjbblet, valamint bevételi
elvonás címén.

- a Németh LźszIő Általrínos Iskolához gazdaság7Iag tartoző Losonci Téri Altalanos Iskola
71500-03 cím kiadasi személyi juttatás e|őirźnyzatáLt |63,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
járulékok e|oirźnyzatźLt39,7 e Ft-tal, dologi elofuźnyzatźLt t.139,3 e Ft-tal, ellátottak pénzbeli
juttatása elóiráĺyzatát 48,8 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak
felhasználasa címén.

- a Németh I,ásr,l(l Általános Iskolához gaz,dasági|ag tartoz(l I'osonci ľeľi Általános Iskola
71500-03 cím kiadási dologi előfuényzatát 83,2 e Ft-tal csĺjkkenti és ęzze| egyidejiĺleg a
személyi juttatás megbízási díj előiranyzatát 63,0 e Ft-tď, munkáltatót terhelő jaľulékok
elofuźnyzatát 20,2 e Ft-tď megemeli a kerĹileti tanévnyitó iinnepségľe kapott tÁmogatźs
fe|haszĺźiźtsa címén.

37./ Losonci Téri Altal.ános Iskola kĺizfoglalkoztatźs címén 934,0 e Ft-ot ťlzetettki, amiből a
Munkaügyi központ tźlmogatźsa 761,0 e Ft, az önľész 173,0 e Ft. Az cinľész a mfüödési
cé|tarta|ékĺa került megtervezésre, Az intézmény és az önkoľmányzat költségvetésének
módosítasa indokolt.

A Képviselő-testiilet
- az Önkormźnyzat bevételi és kiađĺási e|oirźnyzatźft761,0 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri
Áttalanos Iskola bevételi többlete címén.

- az onkormźnyzat és a Polgĺírmesteri Hivatat kiadás 11107-01 cím mfüiidési általános és

céltartalék elokźnyzatźn beltil a kiizfoglalkoztatás bér és járulékai önľész e|oirźnyzatát I73,0
e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadĺás 11108 cím felügyeleti szervi mfüödési
íĺmogatas e|őlĺőnyzatźú" ugyan ezen összeggel megemeli a Losonci Téri Altalĺános Iskola
közfo glalko ztatás tinľésze címén.

- a Németh Lasztő Altalanos Iskolĺíhoz gazdaságllagtartoző Losonci Téťr Ntalarlos Iskola
71500.03 cím tĺímogatłíséľtékíi mfüödési bevételi e|őtĺáĺyzatźú 76|,0 e Ft-tal, a feliigyeleti
szeľvi miĺködési tźmogatźs eLőirźnyzatźÉ 173,0 e Ft.tal, a kiadĺísi személý juttatĺás

e|őirányzatźú 823,0 e Ft-tal, a munkĺĺltatót terhelő jrárutékok elóirányzatźtt 1ll,0 e Ft-tal
megemeli köďo glalko ztztas címén.
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38./ Vajda Péteľ Énęk-zenei Általanos és Spoľtiskola közfogl a|końatźs címén 1.2|g,O e Ft=ot
ťlzetett ki, amiből a Munkaiigyi kdzpont támogatása 1.008,0 e Ft, az onľész 2I|,O e Ft. Az
önľész a mfüödési céltartalékľa keľült meglervezésre. Az iĺtézméĺy és az önkormányzat
költségvetésének módosítĺĺsa indokolt.

A Képviselő.testiilet
- az onkormźłĺyzat bęvétęli és kiadĺási e|óbźnyr-atát l.008,0 e Fttal megemeli a Vajda Péteľ
Enek-zenei Altalános és Spoľtiskola bevételi többlete címén.

- az onkoľmźnyzat és a Polgĺáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím mfüödési általĺános és
céltaľtalék e|őirźnyzatLĺn belül a közfoglalkoztatÁs bér és járulékai önľész e|óírźnyzatát21|,0
e Ft-tď csökkenti és ezzel egyidejiĺleg a kiadás 11108 cím feltigyeleti szervi mfüödési
támogatás előirźnyzatát,ugyanezen clsszeggel megemeli Vajda Péter Ének-zeneíÁttalĺános és
Spoľtiskola közfoglalko ztatźs önĺésze címén.

- a Németh Lász|ő Általanos Iskoliĺhoz gazđasźryi|ag tartoző Vajda Péteľ Ének-zenei
Általanos és Spoľtiskola 71500-06 cím táńogatásđrtéřĺ -.ĺl.oaési bevételi előirźnyzatát
1.008,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervi működési tĺímogatas előirźnyzatát2I|,0 e Ft-tal, a kiađási
személyi juttatas e|óirányzatát |,074,0 e Ft-tal' a munkáltatót terhelő jaľulékok e|őirźnyzatát
|45,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

39.t A Vajda Péter Ének-zeneĺ Áttďános és Spoľtiskola Eu-s _ ,,Iskolai együttmfüödésęk
pľojekt'' páiyźzatta 4.297,0 e Ft támogatást kapott, amivel az onkormányzat és az intézmény
költségvetésének módosíüĺsa indokolt.

A Képviselő-testĺilet
- az oĺlkormźnyzat bevételi és kiadási előfuźnyzatát 4.fg7,0 e Ft-tat megemeli a Vajda Péteľ
Enek-zenei Altalanos és Sportiskola Eu-s - ,,Iskolai egyĹittmfüödések projekt''pályázati
pénzeszkoz bevételi többlet és arurak fe|haszm|ása címén.

- a Németh Lász|ő Általrínos Iskolĺíhoz gazđasźryilag tafioző Vajda Péter Ének -zenei
Általrínos és Sportiskola 71500-06 cim bevételi ĺnűködésre źúevett pá|yázati pénzeszkłjz
elóirányzatát 3.926'0 e Ft-tal, felhalmozrásru átlłętt pénzeszkiiz e|őlranyzatźt 37|,0 e Ft-tal
megemeli és a kiadlási személyi jutüatás e|őlrányzat 338,0 e Ft.tal, munkáltatót teľhelő
jĺáľulékok előlĺáĺyzatat 91,0 e Ft-tal, dologi e|őirányzatźú 3.497,0 e Ft-tal, felhatmozĺísi
e|őirźnyzatáLt 37l,0 e Ft.tal megemeli a Eu-s _ Iskolai egyĹittrnfütidések projekt''pĺályźzati
pétueszköz bevételi többlet és annak fe|hasaná|źtsa címén.

40.t A Vajda Péter Ének.zenei Általanos és Sportisko|aáfavisszaigénylés bevételi többlete
4001 e Ft., ami a költségvetési ľendeletiink éľtelmében elvonasra kertil. Az intéménynek III.
negyedévben áfa befizetése keletkezett 503,0 e Ft összegben, amit javaslunk az elvont
összegből biztosítani. Az ntézĺĺÉny mfüödési pótigénye 525,0 e Ft, meľt maĺ
költségvetéséből nem fud kigazdálkodni, ťllzottő késztilékek cseľejére, sziikséges
karbarĺtaĺtźlsokrą amit javaslunk az elvonĺásból biztosítani. A fennmaĺadó 2.973,0 e Ft
elvonĺást a mfüĺidési általános taľtalélaa helvezri.

A Képviselő-testiilet
. az onkormźnyzatbevételi és kiadrási e|(lfuányzatźú4.0o1,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter
Enek.zenei Altalĺános és Sportiskola bevételi többlete címén.
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- aZ onkotmźrlyzat és a Polgĺĺrmesteľi Hivatat kiadas 11108 cím feltigyeleti szervi ririĺkĺ'đési
támogatás e|oĺĺźnyzatát 4.00|,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejúleg a kiađas l l107-01 cím
miĺködési általános és céltaľtalék előiľanyzatríĺr beliil az áItalanos mfüĺidési taľtalék
előirźnyzatát 4.001,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zeneiÁltal.łnos és Sportisko|a áfa
visszaigénylés bevételi többlęt elvonĺísa címén.

- az oĺlkormźnyzat és a Polgármesteľi Hivatal kiadás 11107-01 cím mfüödési általĺĺnos és
céltaľtalék előirányzatźn belül az általános mfüĺidési krtalék e|oirźnyzatźft 7.028,0 e Ft-tal
csökkenti és ezzeI egyidejűleg a kiadás 11108 cÍm feliigyeleti szervi miĺködési támogatás
e|őiľźnyzatát L.O28,0 e Ft-tď megemeli Vajda Péter Ének-zenęi Által.ĺnos és Spoľtiskola
trímogatiása címén.

- a Németh LźszIő Általanos Iskolához gazdasägi|ag hrtoző Vajda Péter Ének-zenei
Áltatanos és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi mfüöđési saját áfa visszaigénylés
eloirźnyzatát 4.001'0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a bevételi feliigyeleti szervi
mfüĺidési támogatás e|ófuényzatát 4.001,0 e Ft-tal csökkenti elvonás címén.

- a Németh LászIő Által.ĺnos Iskolĺíhoz gazđasági|ag l;artoző Vajda Péter Ének-zenei
Általános és Sportiskola 7t500-06 cím bevételi felügyeleti szervi működési tamogaüĺs
előirźnyzatát 1.028,0 e Ft-tal és a kiadasi dologi e|őfuźnyzatźú, ugyan ezen <isszeggel
megemeli źfabefizetés 503,0 e Ft, egyéb üzemeltetés 525,0 e Ft címén.

41.ĺ A Vajĺla Pétęľ Ének-zenęi Általá''os és Sportiskola igazgatőja az intézmény
ktlltségvetését az alábbi indokok miatt kéri módosítani.

a./ Nemzeti Spoľtintézet üĺmogatĺísa bevételi többlet
b./ 1956-os Forľadalom Emlélanuzeum Kĺizalapítvarly bevételi tĺjbblet a
képviselő-testtilet dcintése alapjźn
c.l sajátmiĺkĺjđési bevételi többlet
d./ költségvetésen belüli módosítĺĺs

1.857,7 eEt

207,0 eFt
844,0 e Ft
2.075,0 ęFt

A saját bevételi többletből a költségvetési rendeletiink értelmében a béľleti díj bevételi t<ibblet
30%o-ae1vonás, összegben 200,0 e Ft, amit javaslunk a működési rĺltalanos tnta|ék'rahelyezri.
Javasoljuk a módosítísi kérelem elfogadását.

A Képviselő-testiilet
- az Ollkormźnyzat bevételi és kiadási ehólrźnyzatát2.908'7 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter

Enek-zenei Altalanos és Spoľtiskola bevétďi többlete és annak fe|hasznźiása címén.

. az onkormányzat és a Polgĺármesteri Hivatal kiađĺs 11108 cím felügyeleti szervi miĺködési
tĺĺmogatĺás e|őĺrányzatat 18,0 e Ft-tal csökkenti és ez.ze|' egyidejűteg a kiadrás 11108 cím
feliigyeleti szervi felhatmozási e|őtrányzatat 18,0 e Ft-tal megemeli.

. az Önkormźnyzatés a Polgárĺresteri Hivatal kiadĺís 11108 cím felügyeleti szervi míiködési.
eIőlĺáĺyz.atát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűteg a kiadĺás 1 1 107-01 cím mfüödési
általános és céltaľtalék e|őkanyzaĹín beltil az alta|änos működési taľtaték előlĺźnyzatat 200,0
e Ft-tal megemeli aYajdaPéter Ének-zeneiAltalĺános és Sportiskola bevételi többlęt elvonasa
címén.

42



- a Németh LźszIő Általános Iskoliához gazďaságllag tartoző Vajđa Péteľ Ének-zenei
Általános és Spoľtisko1a 71500-06 cím bevételi mfüödésre áfuett péĺueszki)z e|ofuźnyzatźú
207,0 e Ft-tal, mfüödési sajźú e|őírźnyzatźú844,0 e Ft-tal, mfüĺĺdési tamogatlásértékri bevételi
e|őirányzatźú I.857,7 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a bevételi felĺigyeleti szervi
miĺköđési tamogatás előirźnyzatát 218,0 e Ft-tal csökkenti a felügyeleti szervi felhalmozási
elóirtnyzatát 18,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh Lász|ó Altalános Iskolához gazđasági|ag taÍtoző Vajda Péteľ Ének.zenei
Általanos és Spoľtiskola 71500-06 cím kiadáii 

'""-élyi 
juttatas e\ólĺźnyzatát 932,8 e Ft-tal,

munkáltatót terhelő jrárulékok e|óirźnyzatźú 197,6 e Ft-tal, dologi e|őirźnyzatźLt |.578,3 e Ft-tal
megemeli az intézméĺy bevételi ttjbblete és annak fęlhasználasa címén.

- a Németh LászIő Általános Iskolĺĺhoz gazdaságllag lrrrtoző Vajda Péter Ének-zenei
Áttďanos és Sportiskola 71500-06 cím kiadrási személyi juttatas e|oirźnyzatĺán beliil az
alapilletmény előirrányzatát I.767,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok eIőitźnyzatát
308,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|őfuźnyzatát 2.057,0 e Ft-tal, a
felhalmozás előirĺĺnyzatźú I8,0 e Ft-tal megemeli azintézĺlényi mfüödtetés érdekében.

42.ĺ A Práter Általanos Iskolĺínak g7O,0 e Ft jubileumi jutalom jutalék kifizetése volt
jaľulékokkal egyĹitt, arĺit az iĺlténnény az ercdeti költségvetésben nem tervezett meg.
Javasoljuk a mfü<jdési általĺĺnos taľtalékľól biztosítani a fedezetet az iĺltézĺnény
költségvetésébe.

A Képviselő-tęstiilet
- az onkoľmźnyzat és a Polgĺáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cÍm működési általános és
céltaľtalék elofuźnyzatan beltil az á|ta|źnos taľtalék e|oirźnyzatźi 970,0 e Ft-tal csökkenti és
ezzeI egyidejiĺleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi múkiidési üĺmogatĺís e|ótźnyzatźú,
ugyan ezen összeggel megemeli a Pľáteľ Altalrános Iskola tźmogatźsacímén.

- a Németh LászIő Általanos Iskolához gazdasági|agtartoző Práter Altalános Iskola 71500-04
cím bevételi felĘyeleti szervi miikĺjdési trĺmogatrís és kiadĺĺs személyi juttatas jubileumi
jutalom e|őtĺányzatźi763,8 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jáľulékok e|őkányzatźú206,2 e Ft-tď
célj elleggel megemeli.

43.ĺ A Práter Altalanos Iskola igazgatőja az lnténnény köttségvetését az a|źbbi indoklĺássď
kéri módosítani.

a.l l956'os Forradalom Emlékmuzeum Kiizďapítvany bevételi többlet a
képviselő-testĹilet dtintése alapjan 207,1 eFt
b./ míĺködési tĺámogatĺíséľtéktĺ bevételi többlet 105,5 e Ft
c.l sajáń és sajátos miĺködési bevételi többlet 2.301,0 e Ft

A saját bevételi többletből a költségvetési rendeletiink értelmében az őfa visszaigénylés
összege teljes egészében elvonas ďá keriil, mig a bérleti díjbevételi tt'bbletből a 30%o.

Javasoljuk az elvoniís a|átartoző 954,0 e Ft-ot a miiködési ĺíltalĺínos tafia|ékĺa helyezni és az
inténrĺénymódosítasikérelménekelfogađását.

A Képviselő.testtilet
. az onkormónyzat bevételi és kiaúási előirányzatźft 2..6!3,6 e Ft-tal megemeli a Púfter
Altalános Iskola bevételi tĺibblete és annak felhasználása címén.
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- az onkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadĺás 11108 cím felĺigyeleti szervi miĺkĺjdési
támogatás előírźnyzatźń 954,0 e Ft-tď csökkenti és ezzeI egyidejűleg a 11107-0l cím
miiködési általános és céltartalék eLőirányzatan beliil az źitaIános tar:talék e|őirźnyzatźú 954,0
e Ft-tal megemeli a Práter Általanos Iskola bevételi tiibblet elvonása címén.

- a Németh LászIő Általános Iskolához gazdaságíIagtartoző Práter Általanos Iskola 715OO-O4
cím bevételi miĺkcjdésre átvętt péĺueszkoz e\őtĺźnyzatźÍ 207'I e Ft-tal, a mfüddési
támogatáséľtékű bevételi előiĺanyzatźLt 105,5 e Ft-tal, a mfücjdési saját és sajátos bevételi
e|ohźnyzatát .2. 301,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi
műkodési trímogatas előkźnyzatźLt 954'0 e Ft-tal csĺikkenti az intézmény bevételi többlete és
aĺrnak részbeni elvonĺĺsa címén.

- aNémeth LźszLő Áltď.ános Iskolához gazdasági|agtartoző Práteľ Áttalanos Iskola 71500-04
cím kiadási személyi juttatás megbízźsi díj előiľĺĺnyzatáft 200,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
jáľulékok előĺrtnyzatát 48,8 e Ft-tal, dologi kiadási eLőirźnyzatát 1.305,3 e Ft-tal, ellátottak
pénzbeli juttatás e|őiĺźnyzatát 105,5 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi ttĺbblet
fe|hasznźt|áts a címén.

44.t APtáter Általanos Iskola k<ĺzfoglďkoztatás címén 397,0 e Ft-ot ťlzetett ki, amiből a
Munkaügyi Központ támogatása 323,0 e Ft, az tinĺész 74,0 e Ft. Az ĺinĺész a műköđési
céltaľtalékĺa keľült meglervezésre. A módosítás indokolt.

A Képviselő-testiilet
- az Önkotmányzat bevételi és kiadási elókányzatát 323,0 e Ft-tal megemeli a Práúer
Altď:ínos Iskola bevételi többlete és annak felhasznílasa címén.

- az onkormźnyzat és a Polgármesteľi Hivatal kiadás 11107-01 cím műkĺĺdési általanos és
céltaľtalék e|óĺrźnyzatźn beliil a közfogIalkoztatás bér és járulékainak <inĺész e|őirźnyzatát
74,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzę| egyidejűleg a kiadĺás 11108 cím feltigyeleti szervi mfüödési
tamogatás eLőirźnyzatát, UBYffi ezen tisszeggel megemeli a Práter Általanos Iskola tźmogatása
címén.

- aNémeth LászLó Altalános Iskoliához gazdaságslagtartoző Práter ÁhaÉnos Iskola 71500-04
cím bevételi tlámogatásértékíi mfüödési bevétel előlĺźnyzatat323,0 e Ft-tal, fetügyeleti szervi
mfücidési üímogaúĺs e|őtanyzatát74,O e Ft-tal és ęzze| egyidejiíleg a kiadasi személý juttatĺás
e|őirźnyzatźi 350,0 e Ft.tď, munkáltatót teľhelő jarulékok előlĺányzatát 47,0 e Ft.tal
megemeli közfo glďk oztatźs címén.

45,ĺ A Lakatos Menyhért Attalĺínos Miivelődési Központ igazgatőja a bérmegtakaľíĹísból és
fuaadő tanaĺok đíjazasa címén, vďamint a bevételi többlete és aĺrnak felhasználása címén kéľ
módosítĺást. Javasoljuk a módosítĺísi kéľelem elfoga&ását.

A Képviselő-testĹilet
- az onk9rmányzat bevételi és kiadĺási e|őlĺźnyzatat |7,7 e Ft-tal megemeli a Lakatos
Menyhért Altďlános Művelődési Köąpont bevételi ttibblete és annak felhasznĺáIĺísa címén.

. a Németh LászLő Altalárros Iskolĺához gazdasáęjLag taĺtoző Lakatos Menyhéľt Altalrĺnos
Művelődési Kti4pont 71500-01 cím bęvételi mfüĺidési saját és kiadási dologi e|őtrányzatat
|7,7 e Ft.talmegemeli azlnténnény bevételi többlete és annak feLhasmźiása címén.
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- Németh LászIő Altalanos Iskolához gazdaságíIag taĺtoző Lakatos Menyhéľt Általĺínos
Miĺvelődési Kĺizpont 71500-01 cím kiadĺísi személyi juttatas alapilletmény e|őfuźnyzatźú
2.600,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok előirźnyzatát 702,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadlĺs dologi előírćnyzatźľ-, ugyan ezen összeggel megemeli karbantaľtas és
fu aađő tanaľok dij azása címén.

46.I A Nevelési Tanácsadó igazgatőja a béľmegtakaľításból és a képzés e|olĺányzatából kér a
dologi kiadĺĺsokra átcsopoľtosítast az intézméĺy mfüĺĺdtetése érdekében. Javasoljuk a
módosítási kéľelem elfogadását.

A Képviselő-testĺilet
- a Németh LászIő Általános Iskolához gazđasági|agtartoző Nevelési Tanácsadó 71500.08
cím kiadási személyi juffatĺíson beltil az alapilletmény elóirźnyzatát 485,0 e Ft-tal, valamint a
tovźhbképzés előirĺĺnyzatźt 161.,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok e|(5fuźnyzatát |3I,O
e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejríleg a kiadásí dologi e|őitányzatát 777,0 e Ft-tal megemeli
az intézmény múködtetése címén.

47.l A szociális segélyezés tervezett noľmatív állami tĺámogatás e|őirényzatát a kifizetések
alapj án mó do sítani indokolt.

A Képviselő-testĹilet
- az onkotmányzat és a Polgáľmesteri Hivatal hevétęlj 12104 cím feltigyeleti szervi,
önkormányzatok normatív állami támogatás e|őiľtnyzatźú és a kiadás I2l04 cím társadalmi
szociálpolitikai juttatĺások előiľrányzatan belül az ápolési díj előirźnyzatát 906,0 e Ft-tal
megemeli.

- az Ónkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi |2tO4 cím feIĘyeleti szeľvi,
önkormĺínyzatok normatív ĺállami támogatas eLőtrźnyzatźú és a kiadas |2104 cím tiíľsadalmi
szociálpolitikai juttatasok előirĺányzatźnbę|u| az adőssáęcsökkentési tamogatas elolrányzatát
10.459'0 e Ft-tď megemeli.

- az onkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal bevételi |2IO4 cím feliigyeleti szervi,
önkormĺányzatok noľmatív állami tamogatĺás előtrźnyzatźÉ és a kiadĺás |2104 cím taĺsadalĺni
szociiílpolitikai juttatások előirányzatan beliil a normatív LFT előlĺźnyzatat 29.080,0 e Ft-tal
csökkenti.

. az onkotmźnyzat és a Polgĺármesteľi Hivatal bevételi 12|04 cím felügyeleti szervi,
önkormlányzatok noľmatív á||afii támogatas e\őfuźnyzatáú és a kiadas 12|04 cím tĺĺľsadďmi
szociálpolitikai juttatások e|őrźnyzatlán beliil az időskoruak jarađéka előlranyzatát 1.554,0 e
Ft-tal megemeli.

- az onkormźnyzat és a Polgráľmesteľi Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervi,
önkorľnanyzatok normatív rillarni tĺámogatĺás ehőlr,anyzatźft és a kiadas I21O4 cím tíľsadalmi
szociálpolitikai juttat{sok előirányzatĺín beliil a bérpótló juttaĹás eLłĺbányzatat 63.423,0 e Ft-
tal megemeli.

. az onkormányzat és a Polgánľlesteri Hivatal bevételi t2104 cím felügyeleti szervi,
örlkormányzatok noľmatív állami támogatás eLőlrányzatźfi és a kiadĺís t2t04 cím tlĺľsadalmi
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szociálpolitikai juttatasok e|őirźnyzatan belül a renđszeres szociális segély elóĺrźnyzatát
41.105,0 e Ft-tal megemeli.

48.l A kĺizfoglalkoztatás címén a Polgáľmesteri Hivatalbér és járulékai címén 16.156,5 e Ft-
otfizetę,tt ki, amiből a Munkaügyi Központ |0.343,6 e Ft-ot megtéľített. A ktilönbĺjzet lonĺész
5.812,9 e Ft, melynek fedezete a mfüĺidési céltaľtalék.

A Képvíselo-testtilet
- az Önkoľmźnyzat és a Polgármesteľi HivataI I|302 cím bevételi tamogataséľtékű miíkĺjdési
bevétel előirányzatát. t0.343,6 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirźnyzatźú |4.156,5 e Ft-
tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok előirźnyzatátf.000,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás
címén.

- az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím műkĺjdési általrános és

céltartalékon belül a kĺizfoglalkoztatás bér és járulékai ĺjnľész előlĺtnyzatát 5.812,9 e Ft-tal
csökkenti.

49.l A Polgáľmesteľi Hivatal szálĺiájźrameghatźlrozott célĺa ĺisszesen 6.705,7 e Ft érkezett
október végig. Ebből 500,0 e Ft a hazi segítségnyrijtás, hźzhendszer műkodtetéséhez, amit
javaslunk a mfüödési taÍtaléka helyezni, miután az iĺtézmény költségvetésében a fę|ađat
e|Ittásáĺa a költségvetés fędezetet biztosított.

A Képviselő-testület
- az Önkoľmtnyzat és a Polgáľmesteľi Hivatal 11108 cím tamogatiíséľtékű mfüödési bevétel
és kiadás II107- 01 cím mfüĺjdési általrános és céltaľtalék előiĺányzatán beltil az á|tzlrźnos

tartalék e|őirźnyzatát 500,0 e Ft-tal megemeli házi segítségnyujtas' je|z&endszeľ műkĺjdése
címén.

- az onkormźnyzatés a Polgáľmesteń Hivatal 121106 cím bevételi mfüödési tamogatáséľtéktĺ
bevételi előirźnyzatát és kiadrĺs üĺľsadalmi szociĺĺlpolitikai juttatas előlrźnyzatźft 6.160,2 e Ft-
tal megemeli otthorrteremtési tamogatas 4.038,3 e Ft-tal, gyermektaľtĺási díj 2.l2I,9 e Ft
címén.

. az onkormźnyzatés a Polgármesteri Hivatal |2t04 cím bevételi miĺködési tiímogatáséľtélcĺ
bevételi előlrányzatát és a kiadási táľsadalmi, szociálpolitikai juttat.ísok elóiĺźnyzatźú 45,5 e
Ft-talmegemelimozgaskorlátozottaktźtmogatźsacímén'

50.l Az Egészségügyi Szolgálat kĺizfoglalkoztatźs címén 954,0 e Ft-ot ťĺzetett ki, amiből a
Munkaügý Kĺi4pont 906,0 e Ft-ot megtéľített. Az oĺlĺész összege 48,0 e Ft, melynek fedezete
a működési céItafiatékon biztosított. Az onkoĺnanyzat és az lntézsĺény kĺiltségvetésének
módosítĺísa indokolt.

A Képviselő-testĹilet
. az onkormanyzatbevéte|i és kiadĺísi előlĺányzatat906,0 e Ft-talmegemeli azBgészségugyi
Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználrása cÍmén.

. az Önkonnányzat és a Polgánnesteri Hivatal kiadĺĺs 11107-01 cím mfüödési általĺános és

céltaľtalékon beliil a közfoglalkoztatÄs bér és jáľulékainak önĺész előlĺányzatźÍ 48,0 e Ft-tal
csökkenti és ez.ze| egyidejűleg a kiadĺís 11108 cím feltigyeleti szervi működési tamogatás
e|őirźnyzatźtt,ugyanezen összeggel megemeli azBgészségügyi Szolgĺálat támogatása címén.
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- az Egészség1lgyi Szolgĺĺlat 50100 cím bevételi mfüĺjdési tĺmogatasértélnĺ bevételi
e(ofuźnyzatát906,0 e Ft-tal, felĺigyeleti szeľvi működési támogatĺs eLokźnyzatźft48,0 e Ft-tal,
és a kiadási személyi juttatrás e|őlĺźnyzatźĺt 840,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő járulékok
előir źny zatát | | 4,0 e Ft-tal megemeli kdzfo glalko ztatás címén.

51./ A 20II. évi VIII.,IX:, X. havi bérkompenzáciőra a kiťrzetések alapján az önkoľmányzat
járulékokkal egyiitt 16.906,5 e Ft kĺl4pontosított állami Ĺ.ímogatasban ľészesült. Az
onkormányzat és az érintďt intézmények költségvetésének módosítasa inđokolt, melyet
ľészlętesen a 2. szźtmű melléklet tartalmaz.

A Képviselő-testtilet
- az Önkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal bęvételi 11108 cím felügyeleti szeľvi

<inkormányzatok állami tĺímogatasan belül a központosított állami tamogatĺís e\őirźnyzatźú
16.906,5 e Ft-tal megemeli a20||. évi VIII.,[X:, X. havi bérkompenzáciőjacímén.

- az onkoľményzat és a Polgáľmesteľi Hivatal kiadás 11108 cím feliigyeleti szerví mfüöđési
tamogatas előkányzatźÍ 14.859,4 e Ft-tal megemeli a költségvetési szervek 201l. évi
VilI.,IX:, X. havi bérkompenz ácíőja címén.

- az onkotmányzat és a Polgármesteri Hivata| |2202 cím személý juttatís előirźnyzatźú
l.6|2,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok elóirźnyzatát 434,8 e Ft-tal megemeli a20II.
évi VI[.,[X:, X. havi bóľkompcnzźrciőjacímón.

- a költségvetési szervek bevételi feltigyeleti szeľvi mfüödési tamogatás és kiadási személyi
juttatás és munkáltatót teľhelő jaľulékok e|őirźnyzatźń a 2. szźlmű mellékletben részletezettek
a|apjźn |4.859,4 e Ft-tal megemeli2Ol1. évi VIII.,IX:, X. havi bérkompenzáciőjacímén.

52.l Az Egyesített Bölcsődék EU-s pát|yázatokon 20325,7 e Ft-ot nyert, amellyel kén az
önkormányz at és az intézmény költségvetésének módosítását

A Képvise1ő-testiilet
- az onkormőnyzatbevételi és kiadási e|őiľányzatát20.325'7 e Ft-tal megemeli azBgyesített
Bölcsődék bevételi többlete és annak felhasználasa címén.

. a Családsegítő é s Gyeľmekjóléti Kii7ponthoz gazđaságilag tartoző Egyesített Bölcsődék
40t00-02 cím bevételi miĺködésre átvett péĺueszkoze|őirźnyzatźú 8.510,6 e Ft-talés akiadĺási
személý juttatás előirányzatźú l.875,5 e Ft-tď, munkáltatót terhelő járulékok előfuányzatźft
502,3 e Ft.tal, dologi kiadrási e|őirányzatát 6.|32,8 e Ft-tal megemeli az IRM
EIN2010/3.4.1.2. EU-s ,, Angliai tanulmanyut ,,páIyázatípénzeszköz és annak felhasznílasa
címén.

- a Családsegítő é s Gyeľmetióléti Kö4ponthoz gazdasäg|ag taĺtoző Egyesített Bölcsődék
40|00-02 cím bevételi miĺködésre átvett péľzeszkoz e|őlrányzatźń 3.864,1 e Ft.tď és a kiadĺísi
személý juttatrás eÍőlrányzatat 1108,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jrárulékok előtrányzatźú
29,| e Ft-tal, dologi kiadrási e|őiráĺyzatatz.7z7,0 e Ft-tal megemeli az IRM Ew2009ĺ3.3.1.1.
EU-s ,, Ismeľjiik meg egymrást jobban'' pźtyźuatrpénzeszköz és annak felhasnálása címén.

. a Családsegítő é s Gyermetióléti Kö4ponthoz gazdaságlLag taĺtoző Egyesített
Bi'lcsődék 40100-02 cím bevételi míĺködésľe źúveÍt péĺ:zeszköz e|őńĺźnyzatźú 7 .699,0 e Ft-tal,
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felha|mozźtsra átvett pénzeszkoz előirźnyzatźLt f52,0 e Ft-tď és a kiadás személyi juttatas
e|oirźnyzattLt 4.665,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok előirźnyzatát |.253,2 e Ft-tal,
dologi kiadási előĺrźnyzatot 1.780,8 e Ft-tal, a felhalmozási kiadás előkźnyzatát252,0 e Ft-tal
megemeli a TAMOP-5.2.2-08|I-0033530 EIJ-s ,, Biztos Kezďet ,,páIyźzati pénzeszköz és
annak felhaszná|ása címén.

53.ĺ Az oszirőzsa Gondozó Szolgálatnak áfavisszatériilésből ebben az évben22.046,0 eFt
bevéĹeli Ĺt'lbblete teljesĹil. A ktiltségvetési rentleleĹ értelnéberl ez a bęvétel elvorliłs a\á
tartozík, ezért javasoljuk a míiködési általanos tartalék előlĺźnyzatának megemelését.

A Képvise1ő-testület
- az onkormźnyzat bevételi és kiadasi e\őirźnyzatźLt 2f .046,0 e Ft-tal megemeli az oszĺtőzsa
Gondozó SzolgáLat bevételi tĺjbblete címén.

- az onkormźnyzat és a Polgáľmestęľi Hivatal kiadás 11108- cím feltigyeleti szervi mfüodési
támogatás e|oirźnyzatát 222.046,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01
cím működési általĺĺnos és céltaĺtalék előiľányzatén belĹil az általános taľtalék előirźnyzatát
22.046,0 e Ft-tal megemeli az oszitőzsa Gondozó Szolgalat bevételi tĺjbbletének elvonása
címén.

- a Családsegítő é s Gyermekjóléti Központhoz gazdasági|ag tartoző oszirőzsa Gondozó
SzolgáIat 40100-01 cím bęvételi mfüödési saját és sajátos, ezen belül ĺífa visszaigénylés
előiľányzatát 22,Q46,0 e Ft-tal megemeli és ę,zzę| egyicĺejĺĺleg a bevétęli felĺigyeleti szeľvi
mfüödési támogatás eLőirényzattÍ,ugyan ezen összeggel csökkenti bevételi többlet és annak
elvonása címén.

54.t Az Oszirőzsa Gondozó Szolgálat közfoglalkoztatás címén 2.839,2 e Ft-ot Íizetett ki,
ebből a Munkaügyi Kö4pont 2.673,I e Ft-ot megtérített. Az tinĺész |66,I e Ft, melynek
fedezete a működési céltaľtalékon biztosított. Az ĺjnkormánvzat és az intézménv
költségvetésének módosítrísa indokolt.

A Képviselő-testĹilet
. az onkormźnyzat bevételi és kiadási elótráĺyzatat2.673,1, e Ft-tď megemeli az oszirőzsa
Gondozó Szolgálat bevételi többlete és annak felhasznĺĺ]asa címén.

. az onkormźnyzat és a Polgánnesteľi Hivatal kiadĺĺs 11107-01 cím miiköđési általrános és
céltaľtďékon beltil a közfoglďkoztatźs bér és járulékainak önľész előirźnyzatźú 166,l e Ft-ta]
cstikkenti és ezze| egyidejűleg a kiadas 11108 cím felügyeleti szervi miiktjdési üámogatr{s

eIőbányzatát, ugyan ezen összeggel megeme|i az osnĺőzsa Gondoző Szo|gźlat tźlmogatźsa
címén.

- a Családsegítő é s Gyermekjóléti Kĺizponthoz gazdaságilag tartoző oszitőzsa Gondozó
Szolgrílat 40100-01 cím mfütidési támogaüáséľtékíí bevételi eLőtľényzatáLt 2.673,| e Ft-tal, a
felügyeleti szeľvi miiködési tlímogatas eĺĺĺlĺányz-atźú |66,1 e Ft.tal, a kiadás személý juttatlás

előiĺányzatźLt 2.479,l e Ft.tal, munkráltatót terhelő jráľulékok e|órányzatźÍ 360,1 e Ft-tal
megemeli közfo glďko ztztÁs címén.

55.t Az oszaőzsa Gondozó Szolgílat z}|t. évi gźnszolgá|tatasí díj e\(iirźnyzata az éves
szálm:/lázást nem fedezi. Az nténnény vezetője a vĺásárolt élelmezési kiadási e(őlĺőnyzat
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vaľható maľadvĺĺnyából 5.000,0 e Ft-ot kéľ átcsopoľtosítani. Javasoljuk a módosítasi kérelem
e1fogadását.

A Képviselő-testtilet
- a Családsegítő é s Gyeľmekjóléti Központhoz gazdasági|ag taĺtoző Oszirőzsa Gondozó
Szolgálat 40100-01 cím kiadas dologi céljellegű előlĺźnyzatan beltil a vasaľolt élelmezési
kiadási e|őirőnyzatot 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiĺleg a kiadás dologi
előfuányzatan belül a gázszoLgźitatási díj előiranyzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

56.ĺ A Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont 2011. évi költségvetésében az oFA CSSF
2008182222155 számípalyźzat tervezésľe kerĹilt. Apá|yazati pénzeszközbőIvég|egesen nem
lesz felhasznáLva 1.201,2 e Ft és 20If. évben lesz felhasznźůva 7|5,0 e Ft, ezért a
k<iltségvetésből törölni kell. A ] 15 ,0 e Ft a 2012. évi költségvetésben kell megtervezni.

A Képviselő-testĹilet
- az onkoľmányzat bevételi és kiadási e|őirányzatźLtl.9t6,2 e Ft-tal ttirli a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ páLyźzati pénzeszkoz és annak felhasználĺísa címén.

- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 40100 cím bevételi mfüĺjdésľe źttrettpénzeszköz
elł5írányzatát |.916,2 ę Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejrĺleg a kiadás személyi juttatás
e|őfuźnyzatát 83I,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok előhźnyzatát 359,8 e Ft-tal, dologi
kiadasi eloirźnyzatát 724,8 e Ft-tal csĺjkkenti az oFA CSSF 200818222155 szźmű páIyazat
címén.

57.| A Csďádsegítő és Gyeľmekjóléti K<izpont Uniteđ Way Erőfoľľlĺs Alapítványtól elnyeľt
pénzeszkoz bankszĺímlan keletkezett kamatából teljesült bevételi többletet az a|apítvźny
engeďéIyezte felhaszná|ni.Ezért az onkoľmźnyzat és azlntézmény költségvetését 194,3 eFt-
tal indokolt módosítani.

A Képviselő-testiilet
. az Önkoľmźnyzat bevételi és kiadási elokźnyzatźú |94,3 e Ft-tal megemeli a Családsegítő

és Gyermekjóléti Kĺizpont bevételi többlete és annak fe|hasznáIźlsa címén.

- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 40100 cím bevételi működési saját és sajátos
e|ólĺźnyzatLán beltil a kamat e|őlrźnyzatźi |94,3 ę Ft.tal és ezzel egyidejűleg a kiadrís személyi
juttatlás elóirányzatát 153,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jarulékok e|őĺrányzatat 4|,3 eFt-tal
megemeli az lnténĺény bevételi többlete és annak felhasznrálás a címéĺ.

58./ A Csďádsegítő és Gyeľmekjóléti Központ TÁMOP EU.s palyazati péĺues*ozbő|
összesen 3.895,0 e Ft bevétele és kiadasa teljestilt. Az onkoľmĺnyzat és az intémlény
költségvetésének módosítlísa indokolt.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzatbevételi és kiadĺísi elihirźnyzatát3.895,0 e Ft.tď megemeli a Családsegítő

és Gyeľmekjóléti Központ bevételi többlete és annak felhasnźlźtsa címén.

- a Csďádsegítő és Gyeľmekjótéti Kiiąpont 40100 cím bevételi mĺĺktidési üĺmogatásértékíi
bevétel e(őlĺźnyzatat 3.361,8 e Ft-tal, felhalmozrísi üĺmogaüíséľtékÍĺ bevételi etőlĺányzatźú'
34|,2 e Ft-tal és a kiadás személyi juttat.ás etóirányzatźŃ 672,6 e Ft.tal, a munkáltatót terhelő
járulékok e|őkányzatat 178,9 ę Ft.tal, dologi e|őtźnyzatát 2.510,3 e Ft-tal, felhalmozísi
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elóirźnyzatáLt 34I,2 e Ft-tal megemeli a TAMOP 5.2-5lA-10l1 ,, Képet adunk, képességet
fej le sztiink'' p źl|y źzat címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím miíkĺjdési tímogatasértékű bevételi
előiĺźnyzatźú és akiadási đologi e\őirźnyzatát I9f,0 e Ft-tď megemeli a ľÁuop 5.3.1-08/1-
2008-001 ,, Első |épés az alacsony foglalkoztatĺĺsi eséllyel rendelkezők képesség tevő és
cinálló életvitelt segítő proglam,, címén.

59./A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kdzfoglalkoztatás címén 678'2 e Ft-ot fĺzeteĺt
ki, ebből a Munkaügyi Központ 644,3 e Ft-ot megtérített. Az onĺész 33,9 e Ft, melynek
fedezete a múködési céltartaIékon biztosított. Az <inkormiínyzat és az intézménv
költségvetésének móđosítása indokolt.

A Képviselő-testĹilet
- az onkoľményzat bevételi és kiadasi e|oirźnyzatźLt 644,3 e Ft-tal megemeli a Csaláđsegítő

és Gyermekjóléti Központ bevételi többlete címén.

- az onkormźnyzat és a Polgáľmesteľi Hivatal kiadĺís 11107-01 cím működési ríltalanos és
céltaľtalék eIőtĺźtnyzatán belĹil a közfoglalkoztztás béľ és járulékainak ĺjnĺész e|őirźnyzatźú'
33,9 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi működési
támogatás e|őirźnyzatźú, ugyan ezen összeggel megemeli a Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Központ támo gatása címén.

- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 40100 cím támogatrásértékű mfüödési bevételi
eLőírźnyzatát 644,3 e Ft-tal, bevételi felügyeleti szervi mfüĺjđési tĺímogatási e|oirźnyzatźú33,9
e Ft-tď, a kiadĺísi személyi juttatás. e|őfuźnyzatát 597,5 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő járulékok
e|okźnyzatát&l,7eFt-talmegemelikĺizfoglalkoztatźEcímén.

60.tA Losonci ľeľi Altalános Iskola igazgatőja indokoltan költségvetésén beliili módosítĺísi
kéľelmet nyujtott be, melynek elfogadasa javasolt.

A Képviselő-testĹilet
- a Németh Lasz\ő Altalános Iskolĺĺhoz gazdasági|ag tartoző Losonci Téri Áftalános Iskola
71500-03 cím kiadĺís személyi jutüatason beliil az alapilletrréĺy elolĺźnyzatźú |26,0 e Ft-tď, a
munkáltatót teľhelő jarulékok - TB, munkaadói jáľulék _ e|oirźnyzatát 34,0 e Ft.tal csökkenti
és ez-zel egyidejiileg a munkĺáltatói jáľulékon beltil a tappéĺuhozzajźrulás előttányzatát 160,0
e Ft-tal megemeli.

- a Németh Lasz|ő A]tal.ános Iskolĺához gazdaságí|ag tzttoző Losonci ľeri .q.ltatĺĺnos Iskola
71500.03 cím kiadas személý juttat.ás megbízási díj el(lbźnyzatźú 202,5 e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő jrírulékok e|őlrányzatźú 50,ó e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
kiadas dologi elofuányzatźn beltil a kiilföIdi kikiildetés előlĺźnyzatát 247,1 e Ft.tal, egyéb
dologi kiadás e|őlr,anyzatát 5,2 e Ft.tal, źfa e|obényzatźú 0,8 e Ft-tal megemeli a MIRACELE
pziyázat címén.

61.ĺ A Zeneiskola továbbszámlánźsok miatt kén az önkonľrányzat és a költségvetési szerv
kciltségvetésének módosítłísát. Javasoljuk a módosítĺĺsi kéľelem elfogadrását.

A Képviselő-testĺi]ęt
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- az onkormányzat bevételi és kiadasi e\ókźnyzatźLt 4|,O e Ft-tal megemeli a Zeneiskola
bevételi ttibblete és annak felhaszná|ása címén.

- a Németh Lász|ő Altalaĺros Iskolához gazđasági|ag tartoző Zeneiskola 71500-09 cím
bevételi mfüĺidési saját és sajátos e|őfuźnyzatÁn belül a továbbszrímlźrÁs előirźnyzatát 4Í,0 e
Ft-tal és a kiadrás dologi eIőlľányzatLán beltil a továbbszáÍÍI|azás e|őlrźnyzatźú 41,0 e Ft-tal
megemeli.

62.t A Deĺák Diák Általanos Iskola igazgatőja az onkormányzat és az lntézmény
költségvetésének módosítasát kezdeményezte szo|gá"ltatasi és továbbszĺmlazásbőL teljesült
bevételi többleteivel és annak felhasználĺĺsával. Javasoljuk a módosítasi kérelem elfogadasát.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat bevételi és kiadási e\őirźnyzatźú 22|,0 e Ft -tal megemeli a Deák Difü

Altalános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh Lész|ő Áltďanos Iskolához gazđaságl|ag tartoző Defü Diak Ákalĺnos Iskola
7|500-02 cím bevételi mfüĺjdési saját és sajátos e|óirźnyzatát és a kiadás dologi e|óirźnyzatźú
22|,0 e Ft-tal megemeli szolgá|tatási és továbbszźmlźnásból teljesült bęvételi ttibblet és aĺľrak
felhaszná|źlsa címén.

63.l a Molnĺĺľ Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelvtĺ Általanos Iskola tankönyvjutaték
címén 495,6 e Ft bevétele teljesült, amelyet atésfrĺevo pedagógusoknak megbízasi díjként
kifizetett. Az intézmény vezet(5je kéri az onkoľmányzat és az intézmény kĺiltségvetésének
módosítását.

A Képviselő-testiilet
- az onkoľményzatbevételi és kiadĺĺsi e|ĺĺirźnyzatát 495,6 e Ft.tal megemeli a Molnar Feľenc
Magyar Angol Két Tanítĺísi Nyelvíĺ Altatĺános Iskola bevételi többlete és annak
feLhasznáiźtsa címén.

- a Németh LászIő Általános Iskolához gazdasági|agtartoző Molnáľ Ferenc Magyaľ - Angol
Két Tanítasi Nyelvíĺ Általanos Iskola 71500-05 cím bevételi mfüödésre átvett pélaeszköz
e|őirźnyzatátt 495,6 e Ft-tal és a kiadrási személý juttat.ás megbízási díj előiľanyzatźú 398,7 e
Ft.tď, munkáltatót terhelő jaľulékok e|őttányzatat 96,9 e Ft-tal megemeli az intézmény
bevételi többlete és annak felhasználása címén.

64.l A Polgármesteri Hivatal 11602 címĺe a Dobozi u. 45. éptilet értékesítési bevétele
88.000,0 e Ft - és a kitirítése keľiilt megfervezésre _ 48.400,0 e Ft - . Az éľtékesítés nem
sikertilt, ezért a kciltségvetésből indokolt töľölni. A 39.600,0 e Ft.os kiesés fedezetéu| az
építményadó bevételi többletet javasoljuk megiel<ĺlni.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat és a Polgĺíľmesteľi Hivatal bevételi 1l108 cím önkorľnźnyzatoksajátos

mfüödési bevételén beliil az épíftľrényadó bevételi előĺrányzatat39.600,0 e Ft-tal megemeli.

- az onkomlanyzat és a Polgárľnesteri Hivatal bęvételi ||602 cím felhalmozrási
önkoľmĺínyzati sajátos bevételi e|őtrányz'atat 88.000,0 e Ft-tal törli és ezzel egýdejűleg a
kiadás 1|602 cím felhalmozásra źúadott pénzeszkoz előirźnyzatźÍ 48.400,0 e Ft-tal töľli a
Dobozi u.45. épĺilet éľtékesítésének elmaradĺísa címén.
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65.l Az onkormányzat2011. évi kÓltségvetésében ismételten tervezésre keľĹilt a képviselő-
testtilet döntése a|apjźn a Iőzsefvźtosi Pályaudvar ingatlan vásiáľlĺása és egyben az ijzIettész
éľtékesítése 283.000,0 e Ft értékben f0ĺ|. évben megvalósítasa elmaľad, ezért javasolt a
k<iltségvetésből törölni.
A Képviseló-tęsttilet
- az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivata| |1502 cím bevételi önkormanyzatok sajátos
felhatmozási bevételi és kiađas felhalmozĺís e|ólĺarryz.atźń 283.000,0 e Ft-tal törli a
Józsefuaĺosi Pályaudvar ingatlan vásĺĺrlása és egyben az ilz|etrész értékesítés elmaĺadása
címén.

66./ TekintetteI az év végére és arta, hogy a költségvetés zźrolt előfuźnyzattal nem zárhatő Ie,
ezéľt javasoljuk valamennyi zaľolt kiadási elolrźnyzat feloldasát.

A Képviselő-testiilet
- azáĺohtkiadĺĺsi előírényzatokat a zźroIás alól feloldja

IV. Kisebbségi onkoľmányzatok dtintései

l.t A Szlovĺĺk Kisebbségi onkormanyzat módosította éves k<iltségvetését a telepiilési és

terĹileti kisebbségi önkormányzatok 20|1. évi felađatalapú 640,7 e Ft-os tĺímogatĺĺs
ĺisszegével.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzatbevételi és kiadási eIóirźnyzatát640,7 e Ft-talmegemeli a Szlovĺík
Kisebbségi onkoľmanyzat központi költségvetésből kapott feladatalapítźlmogatása címén.

- a Szlovák Kisebbségi Önkoľmanyzat20500 cím bevételitámogatźtsértékiĺ miĺködési bevétel
elóirźnyzatát 640,7 e Ft-tal, és kiadás dologi előirźnyzatát 540,7 e Ft.tal, működésre átadott
pénzeszkoz e|ofuźnyzatźú 100,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat
25 / 20 11 . (x. 06.) számú hatźtr ozata alapj án.

2.l afuuszin Kisebbségi onkormányzatmódosította éves költségvetését a teleptilési és terĹileti

kisebbségi önkoľmĺínyzatok 201 1 . évi feladatal apű t .025,2 e Ft-os tamogatás összegével.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzatbevételi és kiadási el(Sĺranyzatatt.025,f e Ft-tď megemeli Ruszin
Kisebbségi onkormĺnyzat kö4ponti költségvetésből kapott feladatalapú tańogatasa címén.

- a Ruszin Kisebbségi onkonnĺányzat}}4}} cím bevételi tĺámogataséľtékiĺ miiködési bevétel
előĺrźnyzatát 1.025,2 e Ft-tď, és kiadás személyi jutüatas előlĺźnyzatźtt 200,0 e Ft-tal,
munkĺáItatót teľhelő járulékok e|őtźnyzatźń 25,f ę Ft.tal, dologi előtrźnyzatat 600,0 e Ft-tal,
miikodésre átadott pénzesrköz előĺrányzatat 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi
iinkonnĺányzat37l20||.(IX.24.)számíhatőrozataalapjźn.

3./ a Romĺán Kisebbségi onkormrányzat módosította éves kiiltségvetését a teleptilési és teriileti
kisebbségi önkormaĺryzatok20||. évi feladatalapű 469,9 e Ft-os támogatás összegével.

A Képviselő.testiilet
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- azonkormźnyzat bevételi és kiadási e\őirźnyzatát469,9 e Ft-tal megemeli Román
Kisebbségi onkoľmányzatkozponti k<ĺltségvetésből kapott feladatalapú tiĺmogatĺĺsa címén.

- a Romián Kisebbségi onkormanyzat}lf}} cím bevételi támogataséľtékĺí mfüödési bevétel
elólrźnyzatát 469,9 e Ft-tal, és kiadás dologi e|őkźnyzatát 369,9 e Ft-tal, miikĺidésre átađott
pénzeszköz elóitányzatźń 100,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkoľmányzat
3 | l 20 11 . (IX. 0 1 .) szźmrí hatźr ozata alapj an.

4.t az ormény Kisebbségi onkoľmanyzat módosította éves kclltségvetését a telepiilési és
teľületi kisebbségi önkoľmanyzatok fD|I. évi feladatalapú 897,0 e Ft-os támogatas
összegével.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat bevételi és kiađási e\őírányzatźLt 897,0 e Ft-tal megemeli ormény
Kisebbségi onkoľmrĺnyzatkozponti kĺiltségvetésből kapott felađatalapú támogatása címén.

- az otméĺy Kisebbségi onkormányzat 2|200 cím bevéte|i tźmogatźlséľtékű műkĺjdési
bevétel e|őirźnyzatźú 897,0 e Ft-tal, és kiađás személyi jutĺatás előirányzatát 197,0 e Ft-tď,
dologi e|ofuźnyzatát 500,0 e Ft-tal, működésre átadott pénzeszkoz előlr,anyzatát 200,0 e Ft-
tal me gemel i a ki sebb s é gi önkorm źny zat 24 l 20 I 1 . (IX. 0 7. ) szźlmí hattlr orata a|apj źn.

5./ a Német Nemzetiségi onkormźnyzat módosítotĹa éves kĺjltségvetését a teleptilési és
terĹileti kisebbségi önkoľmanyzatok 20II. évi feladatalapú 1'281,5 e Ft-os támogatás
összegével.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat bevételi és kiadási e|őirźnyzatát 1.28|,5 e Ft-tal megemeli Német

Nemzetiségi onkorrnányzatközponti k<iltségvetésből kapott feLadatalapítámogatása címén.

- a Német Nemzetiségi onkoľmanyzat 20300 cím bevéte|i t.ámogatźtséľtékrĺ mfüödési
bevétel előirźmyzatát1.28|,5 e Ft-tal, és kiadas személyi juttatas előkźnyzatźú276,0 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő jĺáľulékok 75,0 e Ft, dologi e|oirźnyzatat 930,5 e Ft-tal megemeli a
nemzetiségiĺinkoľmányzat45|2011.Gx.15.)sz,źlmíhatározataalapjan.

6.l a Leĺgyel Kisebbségi onko rmźnyz-at módosította éves költségvetését a települési és
teriileti kisebbségi önkoľmányzatok 201|. évi feladatďapú 768'9 e Ft.os tamogatĺís
összegével.

A Képviselő-testiilet
- az onkotmányzat bevételi és kiadasi elő:ľźnyzatiú 768,9 e Ft.tal megemeli Lengyel
Kisebbségi Önkormĺĺnyzatkozpontiktiltségvetésből kapott feladatalapú tiĺmogatása címén.

. a Lengyel Kisebbségi onkoĺnanyzat}}$}} cím bevételi tlímogatasértékíĺ mfüödési bevétel
elótrźnyzatát768,9 e Ft-tal, és kiađás személý juttatlĺs előiĺźnyzatat268,9 e Ft-tal, dologi
e|őlĺányzatats00,O e Ft-tď megemeli akisebbségi önkoľmanyzat 19l20|1.GX.14.) széĺĺtt
hatÁrozataalapjőn.

7./ A Görög Kisebbségi orikoľmĺányzat módosítotüa éves költségvetését atelepiilési és terĹileti

kisebbségi önkormínyzatok 2011. évi feladatlapú kö4ponti költségvetési tlámogaŁássď

összege 768,9 e Ft . , valamint apá|yév"atokon elnyeľt pérueszközeivel_ ĺisszege 400,0 e Ft . .
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A Képviselő-testiilet
- az onkotmźnyzat bevételi és kiadási előfutnyzatźú 1.168,9 e Ft-tal megemeli a Gĺirög
Kisebbségi onkoľmanyzat bevételi többtetei és annak felhasználasa címén.

- a Görĺig Kisebbségi Önkormanyzat20600 cím bevételi támogatáséľtékű mfüĺidési bevétel
előirźnyzatát I.168,9 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejiileg a kiadas dologi e\őirźnyzatát
868,9 e Ft-tal, műkĺĺdésľe átadott péĺueszkoz e\őirźnyr-atát 200,0 e Ft-tal, mfüödési
támogatásértékíi e|őirźnyzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi ĺinkormźnyzat 2I-
22 l 20 | 1 . GX. 0 1 .) szélmú hatźrozata alapj tn.

8.l A Bolgaľ Kisebbségi onkoľmanyzat módosította éves költségvetését a telepi'ilési és
területi kisebbségi ĺinkoľmanyzatok 2011'. évi feladatlapú központi költségvetési
támogatással, mel1łrek összege 683,4 e Ft.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat bevételi és kiadási e|őirźnyzatát 683,4 e Fttal megemeli a Bolgár
Kisebbségi onkormanyzat kĺlzponti költségvetésből kapott feladatďapú támogatasa címén.

- a Bolgár Kisebbségi onkormányzat2O7OO cím bevétetítźnrlogatáséľtékii mfüödési bevételi
eloirźlĺyzatát 683,4 e Ft-tal, a kiadás dologi eloirtnyzatot 583,4 e Ft-tal, a működésre átađott
péĺueszkoz e|őirźnyzatźú 100,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi onkormtnyzat
20 l20 1 1 .(x' 1 4.) szźtmű batźttozata alapj án.

9.l A Józsefuarosi Önkoľmrányzat 2011. évi költségvetés műktjdési céItafta|ék kisebbségi
önkormĺĺnyzatok pá|yazatna 5.000 e Ft előiĺĺányzatot tartalmaz, melynek fęlhaszná|ástra a
hatáskĺjrt a Humánszolgáltatlísi Bizottság kapta meg. A pźtyázat kiírásra, elbíra]ásra került és
abizottság a972l20I1.Gx.28.) számíhatáĺozatźtval 4.350,0 e Ft-ot ítélt meg 9 kisebbségi
ĺinkormĺínyzatnak. A tlíĺnogatlísi szeľződést az onkormźnyzatok egymást kĺjzĺitt megkötĺĺtték.
A kisebbségi ĺinkormrínyzatok a költségvetésiĺket módosítottfü.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat és a Polgármesteľi Hivatal kiadrás 11107-01 cím mfüödési rĺItalĺános és
céltartalék e(őirányzatźn belül a kisebbségi önkoľmiínyzatok kisebbségi pľogľamokpáIyźzati
keľet előiľányzatáú 4.350,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejÍĺleg a kiadas 11108 cím
felügyeleti szeľvi mfüiidési tímogatĺís e|őlĺźnyzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a
kisebbségi ĺinkoľmányzatok tĺĺmogatĺísa címén.

- a Görög Kisebbségi onkományzat20600 cím bevételi felügyeleti szewi' önkormrányzatok
működési tźlmogatźsa e|őkźnyzatát 500,0 e Ft.tal megemeli és a kiadĺás dologi eLőirźnyzatát
összesen 500,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi iinkonnźnyzat 3'|l20t1.Q{I.1Ę)szrímú
hatźrozataa|apjźn. \.

- a Szerb Kisebbségi onkonnanyzat2}9}O cím bevételi felügyeleti szervi, ĺinkormányzatok
mfüödési tÁmogatása előhźnyz'atźú 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiadas dologi e|őlĺányzatát
180'0 e Ft-tal, működési támogatźsértékíi kiadás e|őirźnyzatat 320,0 e Ft-tal megemelí a
kisebb ségi önkonnlínyzat 29 l 20 | 1 . CxI. 1 8. ) számű hatźr ozata alapj an.

- a Bolgar Kisebbségi Önkomrányz at20700 cím bevételi feltigyeleti szervi, önkormányzatok
míĺködési tźtnogatása e|őirányzatźú 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiadĺĺs dologi e|őtaĺyz.atat
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100,0 e Ft-tal, mfüödésrę átadott péĺueszkoz e|ólrźnyzatát 200,0 e Ft-tal, mfüödési
támogatźsértékű kiadási előitźnyzatát f00,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat
27/20|1.6I.09.)szźlműhatźttozataalapjarl.

- a Lengyel Kisebbségi onkormanyzat 20800 cím bevételi feltigyeleti szervi,
ĺinkoľmányzatok múködési üámogatasa e|őirźnyzatź./- 450,0 e Ft-tal megemeli és a kiadrás
dologi előirźnyzatźú összesen 450,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat
28/20|1.(XI.16.)szźtműhatźtrozataalapjan.

- Német Nemzetiségi onkormrĺnyzat}}3}} cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzatok
mfüödési tźlmogatźsa előkźnyzatát 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi előiĺźnyzatát
500,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi ĺinkormányzat 49l20|l. (XI.23.) sziĺmú hatfuozata
alapjrĺn.

- a ormény Kisebbségi onkormányzat 2|200 cím bęvételi felügyeleti szervi,
önkormiányzatok mfüĺjdési támogatása előirźnyzatźú 400,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás
dologi e|őirźnyzatát 400,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi ĺinkoľmrínyzat 34l2O11. (XI.l1.)
számű hatát o zata a|apj źn.

- a Román Kisebbségi onkoľmányzat2}Z}O cím bevételi feliĺgyeleti szervi, önkormányzatok
miĺködési tiímogatása e\ótźnyzatát 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiađas dologi e|őfuźnyzatát
500,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi cinkoľmźnyzat 35120|1.CXI.23.) szźtmt hatźlrozata
a|ap.iźn.

- a Ruszin Kisebbségi onkormanyzat}}4}} cím bevételi felügyeleti szervi, önkormĺłnyzatok
mfüĺjdési tźlmogatźsa e|őirźnyzatat 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiadĺís dologi eL(5irźnyzatát
500,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkoľmányzat 41120|1. CxI.10.) szźtmű hatátozata
a|apján.

- a Szlovlák Kisebbségi onkoľmrínyzat 20500 cÍm bevételi feltigyeleti szeľvi,
önkoľmányzatok mfüĺjdési tĺímogatása előirányzatźú. 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás
dologi eIőirźnyzatát 310,0 e Ft-tal, mfüödésre źúadottpélueszköze\őlrányzatát 160,0 e Ft-ta],
mfüödési tĺámogatĺísértékiĺ kiadasi e|őlrányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi
önkormiĺnyzat29l}D|l.(XI.23.)szźtmíhatározataa|apjan.

A fent leíľtak alapjan az alábbi renđelet-tervezetet
elfogadásra.

Budapest, 2011. december 01.

terjesztem a T. Képviselő.testĹilet elé

Töľvényességi ellenőrzés :

..,h,
MészÍlr Erika

a j e gyzőt helyettesítő a|j e gyz(5
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Budapest Főváľos VIII. keriilet
Józs efu árosi Onko ľm ány zzt Képvis elő -

testÍiletének
az iĺnkoľmányzat 2011. évi

ktiltségvetéséről sző|ő 9 ĺ2011. (II.21.)
tĺnkormányzati ľendelete

'3.s (1) A képviselő-testiilet az
ĺĺnkoľmlínyzat és költségvetési
szervei és gazđasźryi üĺrsaságai
együttes 20II. évi kĺiltségvetésének

a) a kiiltségvetésĺ pénzforgalmi
bevételi fo<isszegét 19.767.099,7 e

Ft.ľĺól 19.593.353'5 e Ft-ľa
módosítj a azaz Tizęnkilencmilliaľd _
otszázkl|encvenhrárommillió-
Hfuomszźzötvenhłáľomezer otszźu
forintra módosítją

b) a költségvetési kiadási ffiösszegét
26.982.489'9 e Ft.ról 26.808.743,0 e
Ft-ra, azaz Huszonhatmilliĺĺĺđ
Nyolcszĺĺznyolcmill ió
Hétszáznegyvenhátromezeľ - forintra
módosítją

c) a finanszírozási célú pénzĺigyi
míĺveletek (hitel' kiitvény) bevételi
iisszegét 4.378.465,0 e x't, azaz
Négymi1liáÍd
Háltomszázhetvennyolcmillió
Né gyszrízhatvanötezeľ foľint.

d) a Íinanszíľozású, pénzüryi
műveletek (hitel' váltó törlesztés)
kiadásĺ tisszegét 303.019'8 e Ft.ra,
azaz HánomszÁzhárommillió
Tizenkilenc ezet - Nyolcszáz forint.

Budapest.F'őváros VIII. kerĺilet
Józsefváľosi Onkoľm ányzat Képviselő -

testületének
. .. I20t1. (. ..) iinkoľmányzati rendelete

az tinkoľm ányzat f01I. évi
kiiltségvetéséről szóló 9 12011. (II.2 1.)

önkoľmányzati rendelet módosításáról

1. $ Az önkoľmányzat módosított 2011. évi
kĺlltségvetéséről szóló 9l20ll. (II.21.)
ĺinkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. $ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

"3.$ (1) A képviselő-testiilet az
cinkormányzat és költségvetési
szeľvei és gazđasági tĺírsaságai
egytittes 20|I. évi költségvetésének

a) a kłiltségvetési pénzfoľgalmi
bevételi főösszegét 19.593.353'5 e

Ft-ľól 19.07t.298,,l e Ft.ra, azaz
TizenkilencmilliaÍd
Hetvenegymillió
Kettőszźvf<l lencvennyo|cezer _ Száz -

forintra móđosítja,

b) a ktiltségvetési kiadásĺ fiiĺisszegét
26.808.743'0 e Ft.ról 24.616.593'3 e
ľ't.ra, azaz HuszonnégymilliáÍd
Hatszáztizenhatmi|Iíő-
otszźvkj\eĺcvenhĺáľomezer
Hźttomszáz - forintľa módosítją

c) a finanszíľozási célú pénztigyi
műveletek (hitel' ktitvény) bevételi
összegét 4.378.465,0 e F't.ról
2.7 08.37 0,0 e Ft.ra, azaz Kétmj|liard,

HétszÁnryo|cezet
HráromszĺázhetvenezeÍ foľintra
módosítją

d) a Íinanszíľozású, pénziigyi
mĺĺveletek (hitel' váltó ttiľlesztés)
kiadásĺ összege 303.019'8 e Ft, azaz
Hfuomszázhźtommillió
Tizenkilenc ezer . Nyolcszáz forint,
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e) a kiiltségvetés tárgyévĺ hiányát óI
7.215.390,2 e Ft.ľól 7.215.389'0 e
Ft.ra, azaz Hétmilliard
Kettószźztizenötmillió
Hźr omszźznyolcvankilencezer
forintra módosítja.

Đ a finanszírozásĺ céIú
pénzĺiryi miĺveletek tłibbletét
4.075.445,2 e Ft, azaz Négymilliard
Hetvenötmil1ió
Négyszaznegyvenötezer _ Kettőszéz
forint,

g) a hiány belső finanszíľozása
3.139.945'0eľ't'azaz
Harommilliaľd
Százhatmincki1encmi1lió
K7|encszźunegyvenötezer foľint,

h) a hiány küIső finanszírozását
4.378.465,0 e Ft,azaz Négyąilliĺíľd -
Hźnomszźyhetvennyolcmillió
Né gyszĺázh atv anötezet foľint.

,,(l3) A 11105 címen beliil a kiađási
mfü<idési üímogatáséľtékű és mfütjdésľe
átađott pélueszkoz, felhalmozásra źúaďott
pénz-eszkoz e(otźnyzata a Fővĺĺrosi
Tűzoltópaľancsnokság VIII. keľületi
Tűzőtség 2.000 e Ft, a Budavári
NagyboldogÍlsszony Főplébĺínia 500 e Ft, a
BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft,
a Ruttka Eva Alapítvrány 100 e Ft, a
Pedagógus Szakszewezet VIII. kerületi
Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a
Budapesti onkormĺínyzatok Szövetsége
200,0 e Ft, a Józsefuĺírosi Plébánia 250,0 e
Ft, a Bp-i-Töľökőri Református
Egybázkozösség 100,0 e Ft, a Magyaĺorczági
Evangélikus Ifiúsági Szövetség 60,0 e Ft, a
Józsefuĺírosi Református Egyhĺízközösség
250'0 e Ft, a Budapesti Zsidő Hitközség
100,0 e Ft, a Szlovĺákajkú Evangélikus

80,0 e Ft' a Józsefvarosi

e) a ktiltségvetés táľgyévi hiányát
7.2Ís.389,0 e ľ't.rĺíl 6.151.334'8 e
Ft-ľa' azaz Hatmilliárd
Szazötvenegyľnillió
Hátomszázflarmincnégyezer
Nyolcszĺĺz - forintra módosítja,

Đ a Íinanszírozási célú
pénziigyi műveletek ttibbletét
4.075.445,2 e Ft-ról 2.405.350'2 e F.t.
tłl azaz Kettőmilliaľd
Négyszazöfini1lió
Háĺomszźnĺitvenezer _ Kettőszźn
forintra módosítja,

g) a hĺány belső finanszíľozása
3.139.945'0 e Ft, azaz Harommilliaľd
- Százhatminckilęncmillió
Kjlencszázne gyvenötezer forirrt,

h) a hiány kĺilső finanszíľozását
2.708.37010 e Ft-ban, azaz
Kétmilliard _ Hétszánĺyolcmillió _
Hźtromszázhefuĺenęzęr forintban
á|Lapítjameg.''

2. $ A Rendelet 4. $ (13) bekezdése helyébe
a ktivetkező rendelkezés lép:

,,(13) A 11105 címen beliil a kiadĺĺsi
mfütidési t-rámogatlĺséľtékíĺ és mfüĺjdésre
átađott pénzeszkoz, felhalmozĺĺsľa átađott
pénzeszkiiz előtrányzata a Fővĺĺrosi
Tűzoltópaľancsnokság VIII. keľtileti
Tiizőrség 2.000 e Ft, a Budavĺĺľi
NagyboldogŹlsszony Főplébánia 500 e Ft, a
BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft,
a Ruttka Eva Alapítvany 100 e Ft, a
Pedagogus Szakszervezet Vm. kerületi
Bizottsag Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a
Budapesti onkorĺnanyzatok Szövetsége
200,0 e Ft, a Józsefuĺĺrosi Plébĺánia 250,0 e
Ft, a Bp-ĹTöriikőri Reforľnátus
Egyházközösség 100,0 e Ft, a Magyarorczag1
Evangélikus Ifiúsági Szövetség 60,0 e Ft, a
Józsefuĺírosi Refomráfus Egyhĺáz.közösség
250,0 e Ft, a Budapesti Zsídő Hitközség
100,0 e Fq a Szlovfüajki Evangélikus

0eFt'aJózsefuaľosl
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Evangélikus Egyházktlzösség 2|0,0 e Ft, a
Bp-i Nagyváľad Téri Református
Egyházkozösség 450,0 e Ft, a
Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya
templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai
Baptista GyĹilekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita
Plébĺínia 500,0 e Ft, Jő pźsztor Lelkészség
500,0 e FĹ, a JÚzscfvtľtlsi Reformá|"us
Egyházkozö sség Diakónia Alapítvanya 400, 0
e Ft, a Jézus Szíve Lelkészség Jézus
Taľsasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jóravaló
Tanácsadó Segítő Alapítvany 100,0 e Ft, a
Józsefuĺłros Egészségééľt K<iżrasznú
Alapítvany 100,0 e Ft, a Vasas
Művészegyüttes Alapítvany 50,0 e Ft, az
Erkel Fęrenc Vegyeskar'Alapítvany 70,0 e
Ft, az Európai SORS-TARSAK Közhasznú
Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok
Józsefuáľosi Egyesülete 80,0 e Ft, a Magyaľ
Női Amatőr Labdarugć: Liga 50,0 e Ft, a
Józsefuaľosiak EgyĹitt Egymlásért K]ub 30,0 e
Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó
Aĺlám .Tácint 50,0 e Ft, Szilassy Péteľ 50,0 e
Ft, Kovács Zalźn Lźsz|ő 100,0 e Ft, Siklós
Fanni Ildikó 5,0 e Ft, Szi|ágyi Zsolt 5,0 e Ft,
Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vaĺgha Mihály
Beąjámin 5,0 e Ft éves tźtmogatását
tartalmazza."

Evangélikus Egyhĺázközösség 2t0,0 e Ft, a
Bp-i Nagyvláľad Téri Református
Egyházközĺisség 450,0 e Ft, a
Tiszrviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya
templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcđ
Baptista GyĹilekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita
Plébania 500,0 e Ft, a Jő pásztor Lelkészség
500,0 e Ft, a Józsefvárosi Refoľmárus
Egyhźvközössé g Diakónia Alapítv źny a 400,0
e Ft, a Jén,s Szíve Lelkészség Jézus
Táĺsasága Alapítvanya 100,0 e Ft, a lőrava\ő
Tanácsadó Segítő Alapítvĺĺny 100,0 e Ft, a
Józsefurĺros Egészségéért Kozhaszntt
Alapítvrĺny 100,0 e Ft, a Vasas
MűvészegyĹĺttes Alapítvany 50,0 e Ft, az
Erkel Ferenc Vegyeskar'Alapítvĺány 70,0 e
Ft, az Euľópai SORS-TARSAK Közhasznil
Egyestilet 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok
Józsefuaĺosi Egyestĺlete 80,0 e Ft, a Magyaľ
Női Amatőľ Labdaľugő Liga 50,0 e Ft, a
Józsefuĺáľosiak EgyĹitt Egymasért Klub 30,0 e
Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó
Aclám Jácint 50,0 e Ft, Szilassy Péteľ 50,0 e
Ft, Kovács ZaIźn Lász|ő 100,0 e Ft, Siklós
FaÍIni Ildikó 5,0 e Ft, Szilágyi Zsolt 5,0 e Ft,
Vaľgha Máté Simon 5,0 e Ft, Vaľgha Mihály
Benjámin 5,0 e Ft, Tisztviselőtelepi
Önkoľmĺányzati Egyestilet 500,0 eFt, Traore
lili Fatime 50,0 e Ft, Dabas Vríros

megvďósítísĺĺra 55,6 e Ft, Budapesti
Történeti Múzeum 500,0 e Ft, BRFK
Vlll.keľĹileti Rendőrkapitanyság 8.500,0 e Ft
Berjozkin Anton 50,0 e Ft, sport üĺmogatás
950,0 e Ft , Bp. Puskin. u. l9.tarsashaz II.
emęleti mellvéd felújítĺís támogatźsa 50,0 e
Ft, Cigány Tudományos és Miivészeti
Tĺĺrsaság 50,0 e Ft, Civilek a Palotanegyedért
Egyestilet 100,0 e Ft, éves tímogatźsát
taltalmazxÄ".,,

3. $ A Rendelęt 1-14. męlléklete helyébe e
rendelet l-14. melléklete lép.

4.$ Ez a rendelet 20|I. december 19. napján
Iép hatĺályba.
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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzatKépvĺselő - testületének

... 12011'. (. . .) iinkoľmányzĺti rendelete

az iinkorm ányzatflll.évi kiittségvetéséľől sző|ől9|2011. (II.21.) łinkoľmányzati ľendelet
módosításáról

Budapest Fővĺĺľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi Önkoľmźnyzat Képviselő-testiilete az
źĺIlaĺ;ŕĺráztartasrőI sző|ő |99f. évi )oowm. ttiľvény 65. $ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapjan a következőket rendeli el:

l. $ Az onkormrányzat 2011. évi költségvetéséről szóló glf)Il. (II.21.) önkormiányzati
rendelet (a továbbiakban: RendeleQ 3. $ (l) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

"(l) A képviselő-testiilet az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági
tarsaságai együttes 201 I . évi költségvetésének

a) t kiiltségvetési pénzfoľgalmi bevételi foösszegét 19.593.353'5 e Ft.ľól
Í9.07l.f98,1 e Ft.ra, azaz Tizenkilencmilliĺáľđ Hetvenegymillió
KetIőszáz|<llencvennyo|cęzer_Szźuforintramódosítją

b) a kiiltségvetési kiadási foĺisszegét f6.808.743,0 e F't.ľól f4.616.593,3 e Ft.ra,
azaz Iluszonnógymilliáľd - Hatszáztizcllhatmillió ÖtszazlđlenovenháromezeÍ _
Hźromszáz foľintra módosítja _ ebből feladattal terhelt eLőző évi pévmaradvány
terhére 2.236.552 eFt,

c) a Íinanszírozási cétú pénziiryi mĺÍveletek (hĺtel' kiĺtvény) bevételi iisszegét
4.378.465,0 e F't.ról 2.708.370,0 e Ft.ra, azaz Kétmilliárd _ Hétszźvnyolcmillió _
Hátr omszźvhetvenezeľ forintra mó do sítj a,

d) a finanszírozásűl, pénzügyi műveletek (hĺtel' váltó tiirlesztés) kĺadási iisszege
303.019,8 e Ft, azazHźnomszázhĺíĺommillió - TizenkilencezeÍ. Nyolcszríz forint,

e) a kłiltségvetés táľryévĺ hiányát 7.215.389,5 e Ft-ról 6.151.334'8 e Bt.ra, azaz
Hatmilliard _ Szźzöíĺenegymillió - HĺĺľomszázharmlncnéwezeÍ - Nyolcszáz forinha
módosítj a . ebből feladattal terhelt előző évi pénnnaradv any 2.23 6.5 52 e F t -'

Đ a Íinanszíľozásĺ célú pénzügyi műveletek többletét 4.075.445,2 e F't.ľól
2.405.350,2 e Ft-ra, azaz Kettómilliáľd _ Négyszázmillió _ HaľomszázötvenezeÍ _
Kettő száz foľintra mó dosítj ą

g) a hiány belső finanszíľozása 3.139.945'0 e x't, a7Äz Haľommilliáľd_
Százhatminckitencmitlió - Kilencsz,ánlegyveĺotezer forint - ebből előzó évi szabad

pénzmaľadvány 903.393 e Ft,

h) a hĺány kĺilső Íinanszíľozársáń 2.708.370,0 e Ft.ban , azaz Kétmilliard -
Hétszánryolcmillió-Hĺíromszázhetvenezerforintbaná||apitjameg.''

2. $ A Rendelet 4. $ (13) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:
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,,(13) A 11105 címen belül a kiadási mfüödési tlĺmogatrĺséľtékĺí, mfüddésre źŃadott
pénzeszkoz' felhalmozásra átadoítpénzeszkoz e|őiźnyzata a Fővarosi Tűzoltó Parancsnokság
VIII. kerĹileti Tiĺzőĺség 2'000 e Ft, a Budaváľi Nagyboldogŕtsszony Főplébránia 500 e Ft, a
BRFK VIII. Rendőrkapitanyság}}.D}D e Ft, a Ruttkai Eva Alapítvĺány 100 e Ft, a Pedagógus
Szakszervezet VIII. kerĹileti Bizottsag Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a Budapesti
Önkoľmrĺnyzatok Szövetsége 200,0 e Ft, a Józsefuaľosi Plébfuia 250,0 e Ft, a Bp-ĹTöľökőľi
Refoľmátus Egyházköztisség 100,0 e Ft, a Magyarorszőryi Evangélikus Ifiúsági Sztivetség
60,0 e Ft,a Józsefuáľosi Református Egyházközösség f50,0 e Ft, a Budapesti Zsidő Hitközség
100,0 e Ft, a Szlovfüajkú Evangélikus Egyházközösség 80,0 e Ft, a Józsefuarosi Evangélikus
Egyhźvkozösség 210,0 e Ft, a Bp-i Nagyvarad Téri Refonnátus Egyhźvkozösség 450,0 e Ft, a
Tisztviselőtelepi Magyaľok Nagyasszonya templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai Baptista
Gyiilekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita Plébania 500,0 e Ft, a Jő pźsztor Lelkészség 500,0 e Ft, a
józsefuarosi Refoľmáfus Egyhĺĺzközösség Diakónia Alapítvĺánya 400,0 e Ft, a Jézus Szíve
Lelkészség Jézus Társasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jóľavaló Tanácsadó Segítő Alapítvány
100,0 e Ft, a Józsefuaros Egészségéétt Kozhaszlú Alapítvany 100,0 e Ft, a Vasas
MűvészegyĹittes Alapítvány 50,0 e Ft, az Eľkel Ferenc Vegyeskat Alapítvźny 70,0 e Ft, az
Euľópai SORS-TARSAK Kĺjżrasznú Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok Józsefraľosi
Egyesiilete 80,0 e Ft, a Magyar Női Amatőľ Labdarugó Liga 50,0 e Ft, a Józsefvráľosiak
Egyutt Egymáséľt Klub 30,0 e Ft, Szilágyi Eszteĺ Szabina 5,0 e Ft, Futó Adám Jácint 50,0 e
Ft, Szilassy Péter 50,0 e Ft, Kovács Za|án LźszIő 100,0 e Ft, Siklós Fanni Ildikó 5,0 e Ft,
Szilágyi Zso|t 5,0 e Ft, Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vaľgha Mihály Benjámin 5,0 e Ft,
Tisztviselőtelepi onkormĺĺnyzati Egyesület 500,0 e Ft, Traore Lili Fatime 50,0 e Ft, Dabas
Varos onkormányzata Kapisztľántoľony megvalósítására 55,6 e Ft, Btlđapesti Töĺéneti
Múzeum 500,0 e Ft, BRFK Vlll.keľĹĺleti Rendőrkapitźnyság 8.500,0 e Ft, Beľjozkin Anton
50,0 e Ft ,spoľt támogatĺás 950,0 e Ft,é Bp. Puskin. u. l9.tiĺrsasházlI. emeleti mellvéd felújítás
tźlmogatésa 50,0 e Ft, Cigĺĺny Tudomĺínyos és Művészeti Tarsaság 50,0 e Ft, Civilek a
Pďotanegyedéĺt Egyesiilet 1 00,0 e Ft,éves tĺmogatását taÍta|maz'z.a.,,

3. $ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet l-|4. melléklete lép.

4.$ Ez aľende1et20l1. december |9. napjénléphatźtyba.

Budapest, 2011. december

dr. MészáľEfüa
a j e gy zőt helyettesítő alj e gYÍ'

dr. Kocsis Máté
polgláľnester
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PľomőciĺĎ
Identitást eľósÍtó pľogramok kialakítása, a

lakossági és civil szerep| k bevonása (ERFA)

közbeszerzés
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Projekt menedzsment
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kłĺ|tségvetés
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Kiadási el<iirányatok és teljesitések

elóterjesztés V3 7. pontjához

csP mÓdosítás ezer forintban



CSP Bevételi elóirányzatok és telj esítések

Kiadási mestakarítás
hitel elóiránvzat tÖrlése
saiát
<iadási meetakarítás

bevételi bevételi kies

e Ft-ban
t 0ls 329.0
-22829t,8
-487 791,0

elóiránvzat további mő'dosítási iavaslata

299 f46.f

CSP bevételi és kiadási elóiľánvzat tÖrlés

ezer foľintban

CSP bevételi elóiránvzat tÖrlés
tělhalmozási céltartalékľa ebbol hitel ei,83.Ą7o,7 e

I I

I

Ft
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l I60I c|m BÖlcsődećPIl& saját foíás

Ercdc(i kđltśćgvctćłbcn ffi rcpl6 hitc|
c|6irán}zat

c|6irÁn}faÍr 20ll. okt l1-{n
(trD{embcr havi, valamint a VPB

Hitel és hito|cé|ok és az ezel ÖszeÍuggó kÖ|tségvetés| e|ö rányzatok mÓdos||ása

20!l. évben l.hívofr hitclck č3Ecgc
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megnevezes

Kiadás

s z em ély i j utt at ás os s z es en

vÁnosÜznMELTETIĺsI SzoLGÁLAT

- ręndszeres személyi iuttatások

10000-02 cím elóiránvzata és felhaszná|ása

. munkavézéshez kapcsolÓdÓ
iuttatások
- keresetkięsészítés
- teljes munkaidóben

fo glalkoztatottak személyhez
kaocsolÓdÓ iuttatásai

mÓdosított
e|őirányzat

e

- államományba nem taľtozÓk
mesbízási díiai
. felmentett doleozÓ iuttatása

teljesítés
oktĺíbeľ 30-ip

a

munkált ątőt t eľ hel ó j áruléko k
osszesen
dolosi kiadas ok os szes en

novembeľi
Pogáľmesteľi

Hivatalnál ttiľténó
kifizetések'

befizetések, felvett
készpénzelóIelegek

eIszámo|ása

a

- lntézméĺy iizemeltetéSi és

fenntaľtási kiadások

32 818,6
19 178.0

. szakmai tevékenységgel sszeffiggó
kiarĺások

2 440.6

- iÓléti kulturális és soort kiadások

elóterjesztés 3 8/c. pontj ának melléklete
ezer foľintban

- kiilÖnféle kiadások. beÍizetések

2s 932.8

253.4

t ámo s at ás értékii m{ik dés i ki ądás

t6 519.3

kiadások iisszesen

3 679.0

2 566.2

Bevétel

teljesítések łisszesen

6 100.0

ezer

87.4

1 168.0

2 023.8

7 892,0
89 637,0

I 878,0

n

3 s68,1
I 168,0

0,0

524.0

maľadvány/80100 címre

70 013.0

6 401.7

0.0

56 8s2,2

18 876.0

0.0

15 310,0
224.0

27 810,8

| 626.0

t45 657.6

936.0

t6 s19.3

41018.8

942

t3 644.2

2 566.2

.0

0.0

ĺ5 310,0
563.2

104 496.7

megiegyzés

228,9

87.4

s93, I

2 959.8

r02.4

s 007,8

4 510.1

kt. 39 j/201I.(X.6.)

szám határozat
ĺiwelembevételével

213.5

2 658.7

r 168,0

74.8

202

6 630.6

-t25.6

57 445,3

.4

2 700.0

0.0

165.6

| 728.4

719.2

4t 232.3
t3 719.0

l s89.9

I5 310,0

'765^6

107 196,7

0.0

1261,4
32 191,7

0.0

-t 204.4

0,c

28 780,7
5 157
-541.6

.0

38 460.9
0,0

0.0
0 .0

1l



megneYezes

mrĺkÖdési saját és sajátos bruttÓ

bevételęk

feliigyeleti szervi támogatás

oénzforsalom nélkĺili bevétel

támo satáséÍtékĺĺ bevétel

bevételek łisszesen

mÓdosított
el irányzat

teljesítés
oktÓbeľ 30.ig

7t 754.0

novemberi
Pogáľmesteri

Hivatalná| tiiľténó
kifizetések'

befizetések' felvett
készpénzelólelegek

eIszámo|áse

51484.6
21854,0

ss 206.1

t45 657.6

565

26 8',71.6

"0

fT 854,0

teljesítések fisszesen

104 496.7
565.0

s86.8

f 113.2

0"0

maľadvány/80100 címľe

2 700,0

5s 792,9

0.0

28 984.8
,,) .|

8s4,0

107 196.7
s65"0

meglegyzes

1s 961.1

22 499"8

w..393/20r l.(x.6.)
számub.attrozat
fiwelembevételével

0.0

38 460.9
0,0

ęIoző éví
alalÍinanszíľozás

2l



Lakőhá.z felúj ítás mĺídosítása
Előteľjesztés IUl. pontj ához

I|602 cím/
felújítás

költségveté
si

br.fedezet
ezet

forintban

munka

osszes
bekeľĹĺlési

költség
forintban

össz. br.ktg
ezet

forintban

Javasolt
módosítás

ezeÍ
forintban

megiegyzés

Bezeľédi
u.6. 81s17.0

gázterv
775 000

VPB
|100ĺ20| 1.(VII.13

.)

gázterv bony.
díi 38 750
vill. terv 950 000
vill. teľv bony.
đíi 47 500
gálmezeték
csere I0 292 075
gázvezeték
csere bony. díj
3.125% 321 627

VPB
1220t20r1.(vrrr.0
3.)

elektr. fővez.
cseľe 22 878 917
elektr. fóvez.
cseľe bony. díj
3.125% 714 966

VPB
122012011.(vr[.o
J.)

viz, csatoma
alapvez. cseľe 9 637 445
víz, csatoma
alapvez. csere
bony. díj
3.125% 301 r70 45.957,5 -35.559.5

VPB
1220/2011.(Vril.0
3.)

Józsefkľt.
48. 30228,0

gázterv
318 750

VPB
II51ĺ20|l.(VII.20

.)

gáztew bony.
đíi rs 938
homlokzat terv 987 500
homlokzat terv
bony. díi 49 37s
gázsĺezeték
csere 4 444246
gázvezeték
csere bony. díj
3,l25yo r38 883

VPB
122012011.(vrrr.0
3.)

homlokzat
felúiítás 44 581 595
homlokzat
fehijítás
bony.díj
3.1250Á 1393175 51929,5 + 21.701.5

VPB
1220t2011.(Vrrr.0
5.)



Déľi M.
u.11. I 0

fiiggőfolyosó
csere terv 200 000 nem VPB-s
lépcső
megerősítés
terv 175 000 nem VPB-s
ftiggőfolyosó
csere t0 892782
fiiggőfolyosó
cseľe bony. díj
3-125% 340 399

VPB
rf201201r.(VIII.0
3.)

lépcső
meserősítés 2 469 856
lépcső
megeľősítés
bony. díj
3^tzs% 77 r83 t4155,2 -3.924,8

VPB
122012011.(VIII.0
3.)

Lovassy L.
u.4.b. 1f075,0

fiiggőfolyosó
cseľe terv 225 000 nem VPB-s
fiiggőfolyosó
csere 11 495 898

fiiggőfolyosó
c.seľe bony' ĺĺíj
3.12s% 3s9 247 12 080,1 + 5,1

VPB
122012011.(VIII.0
3.)

József u.
4ĺ'.Iv.1. 10350.0

zźrőťodém
csere rt 772 896
zźrőťodém
cseľe bony. díj
3.12s% 367 903 12140,8 + 1790.8

VPB
122012011.(VrrI.0
3.)

Magdolna
u.6.a. L9 9s6.0

terv 293 750 nem VPB-s
fiiggőfolyosó
csere t0 236 802
fiiggőfolyosó
csere bony. díj
3-125% 319 900

VPB
122012011.(vrrlo
3.)

I.5.I.6 fiidém
meseľősítés 21817 835
I.5-I.6 fiidém
megeľősítés
bony. díj
3.125Y" 681 807

VPB
1220120n.(VIIL0
3.)

kikölt.ktg. 1 200 000 34 550,1 + 14594,1

Frutő u.27. 27 802,0

kĺizbenső
fijdém csere
terv 437 s00

VPB
1rs2l20l1.cvII.20
.)

kĺjzbenső
ťodém csere
teľv bonv. díi 21 875

VPB
rrs212011.(vII.20
.)

közbenső 9 516 376



füdém cseľe
közbenső
füdém csere
bony. díj
3,125%;0 297 387

kikölt.ktss. 58s 144 10 858,3 - 16943"7

200 008.0 r9t 671 452
I8r 671

452 - 18336,5

Cím
nélkĺili 0,0 + 18336,5


