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Budapest J őzseÍvárosi onko rmányzat
Képviselő-testiilete számár a

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek az tilanhäztartásról sző|ő 20|1. évi CXCV.
tv. és az áI|aÍnhá^.artźLs szervezetei beszĺímolási és könywezetési kötelezettségének

sajátosságairól szóló 249lf000. Cŕ(II.24) sz. Koľmány rendelet alapjan a gazdźikodasról éves

beszámolót készítenek
A beszámo|ő a péruligyi _ vagyoĺĺ helyzetet, a költségvetésben meghatźrozott bevételi és

kiadasi e\őirőnyzatok teljesítését tiikľözi. A jelen beszámoló egyben a szciveges |<ĺegészitő

melléklet is.

Az źLllaÍnháztartástő| szćiő 20|1. évi CXCV. tv. 91. $-ában előírt besziímolási kötelezettség

teljesítéseként az alábbiak szerint terjesztem elő Budapest Fővrĺľos VIII. keriilet Józsefuarosi

Önkormanyz ata 2011. évi kcjltségvetésének végľehajtásźrő| szőIő
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testületnek az előteriesztés mestáľsyalásźń'



. szövegesbeszámolóját
o a zźlrszámadásirendelet-tervezetet
o a kĺjnywizsgálLői zźnađéId<a| ellátott, a Jőzsefvźtosi onkoľmźnyzat és intézményei

ađatuttisszevontantartalmazőegyszenisítettbeszámolót.

I. Az önkormányzat gazdáůkodásának általános éľtékelése

A képviselő-testtilet a20II. évi költségvętést 6.074.399 e Ft hiánnyal - ebből I.695.934 e Ft
az ahíźny, amelyet a képviselő-testĺilet nem szándékozott hitellel ťlnanszítoznĹ fogadta el.
AzI. féIévben a hitellel nem fedezett hiany e\őirźnyzata teljes egészében tĺjrlésľe keľĹilt.
A fejlesztési hitel e|őirźnyzata év végére 2.708.370 e Ft-ra móđosult a fejlesztési kiadások és
egyéb kiadások törlésével egyutt.
Az eredeti költségvetés 2.419.490 e Ft zźro|t elóírźnyzatottarta|mazott a kĺjltségvetés hitnya,
valamint a v źlrhatő bevételkięsés miatt.
A folyó évi bevételek, a hitel igénybevétele és a 2010. évi pélumataďvźny a kiadasokat
fedezték. Az egyensúly megtartasát biztosította a hitellel és a vfuható bevételi kieséssel
szemben zźrolt eloirźnyzatok felhasználásĺínak tilalma, valamint a költségvetés teljesítéséhez
igazođő évközi módosítások. A gazđasági kornyezettovźtbbi romlása ľendkíviĺl bizonýa|anná
tette a bevételek teljesülését, ezért szígoríl takaľékos gazdá|kođźts folyt. A 4.533 milliós
hitelkeret ręndeIkezésľe tartási ideje lejĺáľt 2011-. október 6. napján, a hosszabításľa vonatkozó
kéľelemĺe a K&H Bank írásban nem váIaszoIt, ezért a hitelből ťlĺanszírozott fejlesztési
feladatokat át kellett tervezĺi. Törölni kellett az Allrőra u. rendelő felújítását, az orcry kerti
sport beruházásokat, az okmanyiroda, a Prźńet u. iskola felújítását és csökkenteni kellett a
Coľvin Sétany Projekt kiadásait is.
Az éves gazđá|kodás soľiĺn az <inkoľmźnyzatnak nem volt likviditĺísi pľoblémáją nem kellett
likviditási hitelt igénybe veľuú, az előfuźnyzatok záro|ása, a bevételi tcibbletek biztosítottĺík a
folyamatos ťlnanszitozjst. Az önkormányzat és az á|ta|a fenntartott intézmények
mfüödőképes sége zökkenőmentesęn bizto sított volt.

20tt. évi feladatváltozások:
átszervęzésre keľiiltek a szociális iĺtézmények, megszűnt a Szociális intézmények
Gazdasági Hivatala, a gazdasági feladatokat a Józsefuaľosi Családsegítő és
Gyermekj óléti Kĺĺzpont Iátja eI,
a Józsefuarosi Piacból önállóan mfüĺjdő és gazdálkodó intézményként létrejött
bővített feladatellátással a Józsefuĺáľosi Vĺĺľosiizemeltetési Szolgźiat,
Józsefuarosi Közbiztonságáért és Koztisztaságért Szolgdtatő Nonpľofit Kft.
végelszámolással történő megsziíntetésérőlđĺintött a Képviselő-testiilet,
az idegenforgďmi ađőt az önkoľmrĺnyzat saj át j o grín v ezette be.
létrejött a Tervtanács
bő\iiilt a parkolási övezet, a KöZteľĹilet-Feltigyelet szabd kapacitását hasznosította
a feIadatváItoziísokhoz kerĹilt meghatáĺozásra az engedéIyezett létszĺámkeľet.

A20II. évi mĺódosított előiľányz:at az eredeti előfuányzathoz képest 5,4Yo-kalalacsonyabb,
melyet az alábbí előfuényzat módosítások eredményeztek:

o mfüĺĺđési bevétel
. felhalmozási bevétel
. állami tźlmogatźs
o pénzmarađvźny
. hitelés kĺĺlcsön

1,5 yo

-2,3 yo

I,I Yo

7,0 yo

-12,7 yo



Az e\ofuźnyzat emelkedését a 2010. évi pérlzmaľadvány' a csökkenést a hitelek töľlése,

bevételi kiesések okozták.

Bevételek teliesítése:

Az eľedeĹi kÜlĺ.ségveĹésbell bevételek és lritelek cínrén tervezett 26.501.067 ę Ft bevétcli
e|őirźnyzat 25.077.480 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előiranyzathoz képest
8 8, 1 %-ban, 22.090.5 66 e Ft-ban rcalizáIődtak.

A bevételek _ hitel, péĺumarađvĺĺny, fiiggő bevételek nélktili _ 19.229.165 e Ft módosított
e|őirěnyzatával szemben 17.665'883 e Ft foly be (9|'9 %).

A bevételek e|őitźnyzat-csoportonkénti teljesítését a rendelet-teĺvezet 1. sz. táb|źaata

tartalmazza.

1. sz. sziivegkiizi tábliánat

Á befolyt bevételek alakulása az e|őző évekhez viszonyítva és megosz|ása

A fenti tźblźľzatbő| megállapítható, hogy az összes bevétel ||,4yo-kal emelkedett az előző
évhęz képest az EU-s támogatások és a hiteligénybevétel növekedése miatt. A miiködési
bevételek részarźnya az összbevételen beliil jelentősen nemvźt|tozott, de ĺisszege 7,3Yo-ka|

magasabb.
Az adőbevételek z0t0. évhez képest |3,|%o-kal nĺjvekedtek a helyi adók méľtékének 2011.
januráľ 1. napjától történő emelkedése, valamint az idegenfoľgďmi adó saját jogon történő

bevezetése miatt. Ipartizési adóból 2|4,9 millió Ft-talkevesebb folý be, mint 201'0. évben.

A sajátos mfüödési bevételek arźnya és ĺisszege f010. évhez viszonyítva nem változott.

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés 2008. év Meg

oszl.
oÁ

2008t
2007.
Yo

2009. év Meg-
Oszl.
V.

2009t
2008.
o/o

2010. év Megoszl.
Yo

20L0DO09.
o/o

2011. év Mego
sz| oÁ

20ĺ||
2010.
o/o

lnteänenyl
miiködési
bevétel

. /UÜ.rÖr 1) 79,2 t.476.577 7,9 86,4 2.110.368 t0,6 t42,9 f 265 T',tl 10,3 t07,3

Adóbevételek 6.r35.947 25,8 83,0 6.068.4s8 32,4 98,9 5.815.283 f9,3 95,8 6 7s4 863 29,8 I 13,1

Eryéb sajátos
bevétel (pl.
lakbér. stb...)

|-53 l.4Uą 6,5 104,1 1.s22.681 I,t 99,0 1.498.411 7,6 98,4 r 499 t96 100,1

onI(ormányzat
i lakás és
helyiség elad.

1.725.590 I 12,8 7t3s92 3,8 4t,4 1.413.134 7,1 198,0 696 341 a) 49,3

Telekértékesít
és

83f.t40 70,3 39.957 0,2 4,8 74.483 0,4 186,4 0 0 0

Egyéb
felhalmozasi
bevétel

476 0,2 874 183,6 4.833 55ą o sf8 995 2,4 1094

Allami
támogatás

3.937.'134 t6,6 1 65,1 3.543.337 18,9 90,0 3.324.338 16.8 93,8 3 205 366 t4,5 96,4

Atvett
oénzeszköz

.578.484 6,6 96,8 1.860.062 9,9 I 17,8 L870.361 9,4 100,6 2 620384 I 1,9 t40,1

Hitel felvéte| 2.643.932 1 1,1 347,5 28.800 0,2 t,0 |.0t6.299 5,1 3528,8, 1 966290 8,9 193,5

KÖlcsön
felvét.'
visszafizetés

I I 1.956 0,5 11 S 94.251 0,5 84,2 75.t95 0A 79,8 95 467 0ł 127,0

Pénzmaĺadván 3.s32.383 14,9 98,6 3.361.851 18,0 95,2 2-630-9fl 13,3 '78,3 2 458393 I t.l 93,4

osszes bevétel f3.744.7t2 100,0 105,3 t8.710.M0 100,0 78,8 19.833.6f6 100,0 r06,0 2f090 566 100,0 I I,4



Az źÍvett pénzeszkozök <isszege 2008. évtől emelkedő tęndenciát mutat az EU-s támogatással
megvalósuló projektek miatt, mely 2011. évben volt a legmagasabb.
A fęIhalmozási bevételek nagysága fiigg a képviselő-testiilet egyedi d<jntésétől' ezért
arányaiban és összegében is változő.2011. évben az elidegenltés, éľtékesítés az eIőzo évhęz
képest jelentősen csökkent, részben a CSP telekértékesítések leźtllrítása miatt, részben a
gazdasági helyzetre tekintettel.
A pénzłnarađvźny ĺészaránya továbbra is magas, de csökkenő tenđenciájú, az összbevétel
II,I %o-a.

Kiadások teliesítése:

A kiadások 25.077.480 e Ft tjsszegiĺ módosított e|őirányzatźnak 75,3 0ń-a teljestilt,
18.884.180 e Ft cisszegben.

A kiadások e|őitányzat-csoportonkénti teljesítését a rendelet-tewezęt 1. sz. tźtblázata
tartalmazza.

2. sz. szövegkiizi tá.ň.I;ázat

A tényleges kiadások alakulása az e|őző évekhez viszonyítva és megoszlása
Me.: ezer Ft

Atáb|źzatban nem szerepel avá||akozálsi tevékenység kiađás, melynek összege 3.240 eFt
A személyi juttatások ĺisszege és részaľánya cstikkenő tendenciát mutat a folyamatos
racíona|izációs intézkedések eredményeként, továbbáz}I|-toI bevezetett tlj juta|mazási elvek
miatt.
A dologi kiadások részarźtnya és ö'sszege évente vźitoző. Nagyságát befolyasolja a
projektekben megjelenő mfüödési kiadások összege, a feladatellátĺís móđja _ intézményi
vagy kiilső szerv ezęt _, az intézményi stľukťuľ a v á|tozása.
Az ätadott pétueszkozł5k összegét szintén befolyásolj a a feladatellátĺís módja.
A tarsadalom és szociálpolitikai kiadasok csökkenő tendenciát mutattak 2009-íga segélyezési
rendszer ttĺbbszĺjri feltilvizsgálata követkęztében. 2010. évtől a gazđasági válság hatźsára a
lakosság szociális heLyzete romlott, meIy azellátások növekedésében is megjelenik.

Megnevezés 2008. év Megos
o/o

z|J|J\ĺ2
007.o1

2009. éy Meg-
oszl.
%

zAUvt
2008.
%

f0|0. év Megosz
%

z0t0tzl
09. o/o

20||. év Megoszl 2010t20
9-%

Személyl
iuttatások

5.399.905 f5,8 96,8 4.906.795 3 r,3 90 4.90r.994 28,2 99,9 4 807 189 ?55 98,1

Munkaadót
terhelő
iáru|ék

1.644.826 70 96,2 r.428.726 9,1 86,9 1.262.368 7) 88,3 | 238fs3 6,6 98,1

Dologi
kiadasok

6.900.r97 32,9 I 18,3 6.279.025 40,1 91,0 6.904.680 39,6 t 10,0 6 499 295 34,4 94,1

Atadott pe. 1.630.61t 7,8 63,4 1.078.379 6,9 66,1 1.266.1 l8 1,3 tr7 A r 072 078 5,6 84,7

Társ. és
szociálpolitik
ai iuttatás

953.814 4,5 98,8 925.445 so 97,0 1.025.988 <o I10,9 L 148 877 6,r tt2,0

Felújĺtás 570.527 a1 86,3 359.525 63,0 t.273.f08 354,1 3 091 04f 16,4 242,8

Felhalmo-
7ł,s

3.537.027 t6,9 3U,7 45f.496 f,9 12,8 569.984 126,0 659 753 ą5 rt5,7

Hitel
törlesáés

160.4'10 0,8 137,3 ts6.523 1,0 97,5 r55.f90 0,9 99,f 310 555 1,6 200,0

KöIcsön
nv.lifás

148.84r 0,7 129,5 72-447 0,5 48,7 56.729 0,3 78,3 53 898 0,3 95,0

osszes
kiadás

fU.94b.zló 100,0 tIl,9 15.659.361 100,0 74,8 t't.416.359 100,0 tn,2 l8 880 940 108,4 108,4



A felújítási és felhalmozási kiadások összege és ńszarźnya az e|őző évekhez képest

jelentősen nĺjvekedett a hitel és EU-s pźiytzatokfęIhaszntt|ása következtében.

A 2011. évi kiiltségvetés teljesítésének méľlegét a rendelet-tervezet |la. sz. táblázata

tartalmazza.
Eredeti e|őirźnyzat szinten a működési bevételek nem fedezték a működési kiadásokat, de a

ténylegesen befolý műkĺjdési bevételek ĺĺsszege meghaladta a múködési kiadásokat. A
mfüödési kiadások 2,26 mill|íáĺd forinttal alacsonyabban teljesiiltek, a bevételek0,46 milliĺírd
forinttal tulteljestiltek a móđosított előirányzattő| az ađőbevétlek eredeti eIőirtĺnyzatának

tulteljesítése miatt.
A fejlesĺési bevételek eredeti e|oírźnyzat szintęn a fejlesztési hitelekkel egyiittesen nyújtottak

fedezetet a fejlesztési kiadásokľa, atényleges bevételek sem haladták męg a kiadásokat. A
fejlesztési kiadások 3'93 milliard foľinttal, a bevételek 2,71 mľr|iźrd forintLal teljesültek

alacsonyabb szinten a módosított e\őhźnyzathoz képest.

Pénzmaradvány
A 2011. évi gazdá|kodźls eredményeként 3.206.Of6 e Ft targyévi, 677.627 e Ft e|őzó évi,

tisszesen 3.883.653 e Ft bruttó pénzmaradvány és 360 e Ft vállalkozasitarta\ékrealiztiődott.
Apénzmaradvanyból szabađ 1.748.783 e Ft. A feladattal terhelt és a szabađpélumaruđvźny
felhasználĺĺsát a költsé gvetési rendelet-módo sítas részletezi.

A 1OLI. évi noľmatív, központosított és kötött felhasználasú állami normatívák

elszámolásaként ĺisszesen |02.147 e Ft illeti meg önkoľmányzahmknak. Jogcímenként a

rendelet-tervezet 9 ĺ 5-8. sz. tźh|źnatok részletezik.

A míĺködési és felhalmozási tartalék e|őiráĺyzatok alakulását a ľendelet-tewezet Ilf. sz.

táb|źzata tartalmazza. A működési céltaľtalék 77,3oÁ-a fe|hasznźlásľa kerĹilt a jóváhagyott

feladatokľa. Az źitallźľros céltartalék összege év végéľe a műk<jdési bevételi többletekből

feltöltésľe kerĹĺlt. A fejlesztési-felhalmozásí céItartalék előiľanyzatźń a Képviselő-testület a

407 l f0 | 1 . (X. 2 0. ) s zámú hatźr o zatźlval mó do sította.

Hĺtelmĺĺveletek:
ffi,,k",^á,,y^álta1 igénybe vett hitel- és kölcstjn állomanylĺnak ĺlsszege 2011. decembeľ

31-én 6.396.253 e Ft, mely 41,0%o-ka| magasabb a2010. évi állomany összegénél. A CHF
arfolyam emelkedése miatt az önkormányzat adóssága 84.017 e Ft-tal növekedett. A BH-
35t5l2OO4. tigyszámú beľuhrízási hite\szerződés tartďmazza az EUR, a HUF és a CHF
dęvizźlk közĺitti átjźrhatőságot, melyet a képviselő-testĺilet a 68112007. 6I.07.) szźtmtl

hatźrozatával fogadott eI. Aszeruőđés alapjan 20II. februĺáľ 03. napjan az EUR hitelFt-ra lett

átkonvertálva, majd 20II. szeptembeľ 13. napján újból EUR-devizanemĺe.
2011-ben I.966.290 e Ft hitelt hívott le az onkormźnyzat a K&H Banktól és a Volksbanktól

intézmény felújítasokľa, KEOP, az EU Belvarosa és az MNPII. Uniós pźiyźuatok

önĺészekěnt, illewe az Auróľa u. rendelőintézet fe|tljítźsahoz és az orczi keľti

spoľtberuhazáshoz szfüséges tervezési đíjakĺa, a20t0. évttjl áthtuódó útfelújítasokľa.

A267/f0I1. (VI.16.) képvisető-testtileti dĺjntés a|apjźn a Fővárosi onkormanyzatta|Iétrejott
egyezségimegállapodás a|apjźn225.|06 e Ft fĺĺvaľosi kĺjlcs<jn törlésre kerĹilt.

A váttótartozás <lsszege 2011. december 3l-én 5.|39,107 e Ft volt, 2010. évhez képest a CHF
źrfolyalnźnak emelkedése miatt 657 .048 e Ft-tal n<ĺvekedett.

A2011. évi hitelműveleteket és a fennálló állomany adósságszolgźĺ|atát a ľendelet-tewezęt2.

sz. tźtbIźnata tartalmazza.



Az önkoľmányzat adósságot keletkeztető ow. 88.$(2) bekezđése szeľinti éves
kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső hatnát a Zla. szőmí melléklęte
tartalmazza, amelyet 20It. évben az önkoľmányzatĺem lépte tul.

Vagvon alakulása:
A Józsefuarosi onkormźnyzat vagyonát összesítve a rendelet-tervezet 3. sz. táhltľ;ata
tartalmazza.
A részletes vagyonkimutatás, a vagyonleltar terjedelmére tekintettel a Pénziigyi Ügyosztályon
tekinthető meg.
A forgalomképes vagyon értéke a mérlegben a 2011. dec. 31-i időpontra érvényes piaci
éľtéken szerepel.
Az egyszenĺsített mérlegben auditálási eltérésként jelenik meg a Bĺĺľka Színhźn I{ft
ilzletrészének piaci értékeléséből adódó eltérés 881 e Ft összegbęn' a taľtós tőke és a
tőkevtitozás közötti 4.970.704 e Ft źtfuezetés, mely azért sziikséges, mert az intézmények a
tartós tőkét tőkevá|tozźsként szerepeltették a mérlegben. Továbbá a helyiség óvadék
állomanyának csökkenése 535 e Ft-tal és az utak értékcsökkenésének téves könyvelése miatt
5.088 e Ft értékben. Az auđitźt|ási eltéľéseket a rendelet-tęrvezet3la. sz. táb|tzata1*1g,|ffIaz'z'a.

A rendelet-tervezet 3lb. sz. tźb|azataban az idegen tulajdonú ingatlanokon végzett
önkormĺĺnyzati beruházások aktivált áIlomźnya szerepel' ezze| az <isszeggel a
vagyonkataszterben kimutatott vagyon éľtékę kevesebb a könywiteIi méľlegben kimutatott
vagyon éľtékénél.
Az egyszeľĺísített mérleg ftÍösszege O,t%o-ka| csökkent. A targyi eszközök értéke az
elidegenített eszkĺjzĺjk kivezetése, az éves értékcsökkenés elszámolása valamint a piaci érték
csĺjkkenése míatt l,4Yo-kal csökkent. A taľgyi eszkĺjzök értékhelyesbítése 3.651 millió Ft-tal
csökkent, mert az MNPII. projekt keľetében felújított önkormányzati épületek átsorolásľa
keľĹiltek a korlátozottan forgďomképes ingatlanok kozé a pźtlyázatbarl előíľt elidegenítési
tilalom miatt. A befektetett péĺ:zügyi eszközök állomanya 31,0Yo-ka| növekedett a hosszú
Iejáľatra adott kÓlcscinök és a részLetre éľtékesített lakások miatti vételźĺ tartozasok
emelkedése kdvetkeztébęn. A követelések |6'6,0Yo-ka| növekedtek a hátralékok emelkedése
miatt. A pénzeszkdzĺik összege 36,0oÁ-ka1 növekedett 2010, évhez viszonýtva, mely a
lekĺitött betét állomźtnyébanis megmutatkozík. Az egyéb aktív pénziigyi elszámolasok 38.034
e Ft-tal csökkentek. Ebben a sorban keriilnek elszĺĺmolasra a pá|yźnatok keretében
megelőlege zett, le nem utalt támogatas teľhére elszĺĺmolt kciltségek.
A saját tőke összességében 3,0%o-ka| csökkent, melyet a befektetett eszközök és a piaci érték
csökkenése okozott. A taľtalékok állomanya a péĺueszkĺizokkel arányosan, 24,0Yo-kal
nĺivekedett. A hossztilejaľatu kötelezettségek 24,7Yo.ka1, a ľövidlejáratú kötelezettségek
|6,0oÁka| növekedtek. A rövidlejaľatu kötelezettségek növekedését az magyatázza, hogy a

futó EU-s páIyźnatok Lezfuásźtig a leutalt páIyźnati péĺueszkozöket kötelezettségként is
nyilvan kell tartani, továbbá a fennálló hitelek targyévet követő t<irlesztő részletei is
emelkedtek.

Az önkormáĺyzat fulajdonában lévő részesedések, uzletrészek áI|ományźú a rendeIet-tęrvezet
9lt9. sz. tźh|azatataĺta|mazza. Az előzo évhez viszonyítva a részesedések állománya 3,60Á-

kal cs<ikkent.
2011. évben az önkoľmźnyzat a Józsefuarosi Lakásépítő Kft-ben lévő 700 e Ft éľtékíĺ
ilz\etészét értékesítette. Csökkent azilz|etrészpíaci értéke a Bĺírka Kft-ben, a Corvin Sétany

Hasznosító és Üzemeltető Kft-nél és a Józsefuĺĺľos Közbiztonságáért és Ktjztisztaságáért
Szolgáltató Kft-nél, az RFV Józsęfuaros Kft-nél, és a Mikszáth 4. Kft-nél viszont emelkedett
af)II. évi vaľható mérlegadatok alapjan.



A felújítások alacsony teljesítése, a magas felhalmozási taĺalékok, azáłolt előiľányzatok és

ttjbbletbevételek miatti átmenetileg szabad péĺueszközök _ az értékáIlóság biztosítása
érdekében - lekĺitĺitt betétként lettek elhelyezve (a rendelet-tewezet 3lc. sz. táblazat). A
tekĺĺtĺĺtt betétek átlományának értéke 20L0. évhezviszonyítva 1.350 millió Ft-tal novekedett.

II. Bevételi és kiadási e|őirányzatok teljesítése címľend szerint

10 000 cím: Polgáľmesteri Hivatal - önkoľmźnyzati és hivatali feladatok

A bevételek és kiadások alakulasát a ľendelet-tervezet |. sz. tźlbltyatatarta|mazza.

Bevételek teljesítése

A2011. évi költségvetési rendeletben meghatáľozott címľend szerinti bevételi előirĺĺnyzatok
teljesítésétarendelet-tervezet4.sz.táb|azatarészletezi.
A bevételek _ hitel, pénzmaľadvany és fiiggo_átfutó bevételek nélktil - a módosított
e|oirźnyzathozviszonyítva9Z,1%-rateljesültek.

Míĺktidésĺ bevételek

A műkö dé s i b evétel ek telj e síté sét a 3 . szöve gkö zi táb|azat r ész|etezi
3. sz. sztivegközi tá.ň.ILázat

Me.: ezeľ F't

Bevételek megnevezése Mód. ei. Telj. Telj. o/" -a

Iĺtéznéný mfüödési
bevétel kamatbevétel nélkül 1,068246 l 39r 148 130,2

Kamatbevételek
- értékpapír, lektĺttitt betét, bankszámla
hozama
- lakaselidegenítés miatti kamat

64 000

15 300

1,04197

12249

162,8

80,1

Helyi adóbevételek
(iparűzési, építmény, telekadó, gépjáľmtĺ'
pótlék és bírság)

6 039 9f3 6 457 971 106,9

Átengedett adók
(szJA)

296 892 296 892 100,0

Egyéb sajátos bevételek (lakbéľ, helyiség
bérleti díj, építésiigyi bírság)

r 489 r20 l, 448 968 97,3



Me.: ezeľ F't

Bevételek
megnevezése

Eľedeti
e|őirányzat

Módosított
e|őirźł'nyzat

Teljesítés Telj o/o -a a
mód.
előirányzath
oz képest

Epítményadó r 357 894 r 629 030 r 948 343 119,6

Telekadĺó f69r3 22 033 2f 033 100,0

Iparűzési adó' 4 023 73r 3 797 07s 3 797 07s 100,0

Idegenforgalmi adó f41 070 1 10 000 172 133 156,5

SZJA 296 892 296 892 296 892 100,0

GépjáľmíÍadó 42r 019 42r 079 468 rs9 IÍ1'2
Osszesen 6 367 579 6f76 Í09 6 704 635 106,8

4. sz. sziivegkłizi tá.}lázat
Adóbevételek alakulása

Intézményĺ miĺkłidési bevételek:
A 2O|1. évi kdltségvetési ľendeletben meghatźrozott feladatonkénti bevételi előiranyzatok
teljesítését a ľendelet-tervezet 4, sz, tźh|tnata rész|ętezi. A rendelet tervezet 4la. szźtm,Ű

táblázatafőbb bevétel fajtránként tarta\mazza a működési bevételek teljesítését.

Az ntézrĺlényi múködési bevételekben kertilt számvitelileg elszámolásra a foľdított áfa
297.059 e Ft összegben, mely tényleges bevételt nem jelent az önkoľmányzatnak, a

đuplazódasok között levonásra is került. Ezze| csĺjkkentve a tényéleges bevételeket, így a
módosított előirźnyzathozviszonyítva 5,5%o-kal magassabban teljesiiltek.
Jelentősebb bevételi többlet a módosított előiľrínyzathoz képest az a|ábbí feladatokon
realrizáIőďott.,

onkormányzati fe l adat okhoz lrnp cs oló dó an :

o kcjzterület hasznosítás 52.070 eFt
. ingatlan hasznosítás 3.167 eFt
o kamatbevétel 40.197 eFt
o źÉavisszatériilés 5.387 e Ft

Hiv atali fel adatokhoz kap cs ol ó dó an :

o hivatali éptiletben lévő helyiségek bérbeadasából, infrastruktura magrĺncélú
igénybevételének megtérítéséből 8.773 e Ft

. áfavisszatéľülés 15.075 e Ft

. okmanyirodai szolgáltatások 7.7I0 eFt

Adóbevételek
A helyi adóbevételek a f0t0. évi teljestést 889.352 e Ft-tal haladtak meg' az eredeti

e\őirányzathoz képest 5,3Yo-ka| magasabban teljesĹiltek. A heIyi ipaľĺĺzési adó teljesítése

226.656 e Ft-tal maľadt e| az eređeti eloirźnyzattőI, az egyéb helyi adókbő| 516.632 e Ft-tal

magasabb összeg realrizźiőďott. Az idegenfoľgalmi adót 201I, évtől vezette be az

önkormányzat, nem állt rendelkezéstebázis adat, ezért az eređeti előirźnyzat nem telljesiilt.
Az építméĺy adóban ttibb nagy ađőző lépett be, eľľe vonatkozóan sem volt adat. A 201I . évtő|

megemelt adómérték, az évközben belépő ađőzők, valamint az adőbeszedés hatékonyságanak
növekedése miatt építményadóból közel600 millió Ft adóbevételi tĺjbblet keletkezett.



Egyéb sajátos bevételek:
AĘakőhaz-mfüödtetési bevételek teljesítését a rendelet-tęwezet 4lb. sz. táblázatatartalmazza.

A bevételek cisszességébęn - fordított áfa bevételek nélkül - 96,7oÁ-ra teljesiiltek. A lakások
béľbeadásábőI szźraző bevételek 97,OoÁ-a, a kozĺlzemi díjak 94,0oÁ-a rea|ízźiődott. A
gazđasźąi válság hatźsáta romlott a lakosság fizetési moúija, jelentősen növekedtek a

hátľalékok. Az április hónaptólbevezetett lakbéremelés csak fokozatosan érvényesült.

A helyiségbérleti díjak 97,6%,-ban és a kapcso|őďőkozuzemi díjak 9ĺ,T%o-barlreallizźlődtak.
A koĺábbi évek1rez viszonyítva jóvaltcibben fordultak a bérleti díj csĺikkentése miatt a Kisfalu
Kft-hez, továbbá a ľossz épületállomany is gondot okozabérbeadásnál.
A bérbesziímítassal bérbeadott helyiségek bérleti díja 36,0%-ra teljesült, a bevételi kiesés a

dolo gi kiadásokban me gtakarítasként j elenik meg.

Felhalmozási és tőkeielleeíÍ bevételek
,q. f"lhul*-asi bevételek teljesítését jogcímenként az 5. sz. szövegkozítźhlźľ;atrész|etezi.

5. sz. sziivegkiizi táh|ázat

A felhalmozási bevételek módosított elóirźnyzata 66,9Yo-ra teljesiilt. Az eredeti

e\őírźnyzathoz képest 1.163,1 millió Ft-tal kevesebb bevétel rcalízáIődott. Az egészházas

ingatlanok éľtékesítéséből 88 millió Ft, a CSP telekbevételekből 473'5 millió Ft, a Jv. PU.
lng. ľe;t. Kft tizletľész értékesítése címen 283 millió Ft e|olľányzat kerĹilt töľlésľe év kĺizben.

Neln történt meg a Trefoľt u-i ingatlan csere tigylet sem. Az önkormanyzatilakás és helyiség

értékesítések együttesen 28 millió Ft-tal maĺadtak eI az eredeti tervtől. A bevételek jelentős

tésze az ĺinkońĺányzati lakasok áľverésen tĺirténő éľtékesítésekb őI száľmazik. osszesęn öt

arverés volt, ahol 55 db lakás és 11 db nem lakáscélú helyiség éľtékesítése volt sikeres. Az
egyĺisszegű lakas és helyiségelidegenítések elofuźnyzata nem teljestilt, melynek oka szintén a

negatív piaci hatásokra vezethető vissza.

Véslesese n átv ett p énzeszköziik:
A felhalmozasi és a miĺkiidési célľa átvett

önkoľmĺínyzathoz elszámoliási kötelezettség
me ghataro zott feladatľa kell fordítani.

péĺueszkozök páIyźnat iftjźn keriilnek az
mellett.Abevételeketapźiyźnatban

A Polglíľmesteri Hivatalhoz befolyt áwett pénzeszktĺzök:
o tźlmogatasértékű miíködési cé|raźfiłettpénzeszkoz 381.360 e Ft
. államhźztartásoĺkívĹilről miiködési célra átvett péĺueszkoz 9.071 e Ft
o támogatásértékű fe|ha|mozási célra átrettpélueszkoz 1.197.896 e Ft

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés Módosított ei. Tetj. Telj. "/o

onkoľmrĺnyzati lakĺísok 430 000 456 307 106,1

Önkormányzati helyiségek 294 000 240 034 81,6

Teleki téri ingatlan értékesítése 300 000 300 000 100,0

Trefoľt u.4. ingatlan értékesítése 514 000

Teleki téri piac egyszeri belépési díj 15 800

Felhalmoz äsi źfa visszatérülés 268 296 22f 352 8f,9

Részesedés értékesítésę 700

Osszesen: l,82f 096 r2r9 393 66,9



. źL|Iarflháztartáson kívtilről felha\mozási célľa átvett pénzeszkoz 44.882 eFt
Area\izá|ődott pźiyźzatok ľészlętezését a rendelet-tervezet Ilđ. sz. téhlázatatartaImazza.
A KEOP Uniós pźůyázatoĺ kívtĺli páIytnatok lebonyolítáSa vagy elszámolása nem fď1eződÓtt

be 201 1-ben, ezért a betervezett e|őirźnyzatok nem teljesültek.

Felhalmozási és műkiĺdési célú támoeatási kiilcsiinök visszatériilése:
A felhalmozási kolcsĺjnök törlesztéséből ĺjsszesęn 85.784 e Ft folyt be,IL,3%o-kal t<'bb mint a
mó do sított előírźny zat.
Kölcsön fajtánként az alábbiak szerint alakult a töľlesztés:

6. sz. szłivegktizi tá.ň.llánat

A Bárka Kft. nem frzette vissza a tagi kĺjlcsönt a szerződésben meghatátozott időľe, f0I2.
januĺíľ végére történt meg a fennmaradó kölcsĺjn visszatörlesztése.

Az ĺinkormźnyzat által hosszű lejźratĺa nyújtott fe|ha|mozási kölcstinök állomanyrának

v áItozását az alźtbbi 7, sz. szov egkozi tźhlźľ:at tarta|mazza.
7. sz. szővegktizĺ tá.}lránat

Me.: ezer Ft
Megnevezés Mridosított ei. Telj. Telj 7o -ban

Helyi támogatás 800 s32 66,5

Munkáltatói lakásépítési
támogatás

4 000 4 054 101,4

Táľsashazak kiiltinbĺjző j ogcímű
felúi. célú kölcsĺjnei

28 000 37 611 134,3

Corvin Sétany Kft. 43 587 43 s87 100,0

Felhalmozásĺ kiilcsiiniik
tisszesen

76 387 8s 784 lr2o3

Bárka Kft. mfüĺjdési kĺilcsön 20 000 9 683 48,4

Osszesen 96 387 9s 467 r21,5

Me.: ezer Ft
Megnevezés 2010. év f01|, év Yá|t. oÁ -ban

Helyi tamogatás 6 996 6 463 92,4

Munkáltatói lakásépítési
üĺmosatás

19 787 17 790 90,0

Taľsashazak kĹilönbĺĺző jogcímú
felúi. célú kölcsönei

73 494 62 520 85,1

Corvin Sétany Kft 43 587 5 570 72,8

Lakás és helyiség elidegenÍtés 655 053 I 053 983 160,9

Osszesen 798 917 l,1,46 326 143,5
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A lakás és helyiség elidegenítés állomany ncjvekedését az orczy u. 3-5. ingatlan részJreiľe

töľténő értékesítése okozta.

Támogatások

Az önkoľmányzatokköltségvetési támogatása előirányzatźnak nettó növekedése 303.648 e Ft
volt, melyből az tĺdülőhelyi fetadatok noľmatív trámogatás 165.000 e Ft, az ęgyes szociális
feladatok támogatása 79.716 e Ft, a kĺizpontosított előiranyzatok osszege 34.7|3 e Ft, az

egyéb központi támogatásoké 64.696 e Ft volt. A normatív hozzttjźtĺu|źtsok évközi lemondása
miatt _ feladat mutatók csökkenése miatt - 40.480 e Ft-tal cs<jkkentette az áL|aĺri tĺímogatasok
összegét. Az év fotyaman az á||arihozzájáru|ások 100,0%-a keľült leutalásra aťlĺanszírozźsi
szabályoknak me gfelelően.
Az á|Laĺrĺihozzźtjáru|źlsok jogcímenkénti alakulasát a renđelet tewezęt 1/g. és a9l5-9l8. számtt

tźlblźzataitész|etezk.
Kiadások teljesítése

A kiadások22.657.678 e Ft összegű módosított elóitáĺyzatźnak7s,syo-a teljesült 17.I10.|5f
e Ft cisszegben.

A2011. évi koltségvetési rendeletben meghatározott címĺend szeľinti kiadási előiľányzatok
teljesítésétarendelet-tervezet4.sz.tźlblźnatatész|etezí.

A kiadások alakulásáró| e|őirźnyzatcsopoľtonként és címenként adunk tźi1ékoztatast.

Személvi iuttatások

A ľendelet-tewezet 1. sz. táb|źzata aďatai alapjan a személyi juttatások módosított

e|oirtnyzata82,7Yo-barl, a munkaadĺít terhelő jáľulékoké Ł2,ľoÁ-bankeľiilt felhasználásra.
A béľmegtakarítas egy része feladattal terhelt, melyet a pétumaradvany elszámolása
jogcímenként tartalmaz, másik tésze szabad pénnnaradvanyként jelenik meg. 2011-ben a

béľmegtakarítás, az e|őző évek gyakor|atátőI eltéľően, nem lett juta|mazásra felhasználva.

o nkar m ány zat i fel adat o k :

o A képvisetők, tisztségviselők juttatása címen tervezett elóirźnyzat 94,6Yo-ban

felhaszná|ásľa kertilt, a maradványbőI|.456 e Ft feladattal teľhelt.

o Az önkoľmányzat rendelete szerint adható kitíĺntetésekhez tervezett jutalom

e|őirźnyzatanak csak 55,3o/o-a jelenik meg kiadásként, a fennmaradó clsszeget terheli a
közbiztonsági ďo|gozók részére kjťĺzetett, ďe áthűződó kiadasként jelentkező 7.844 e

Ft.
o Az egyéb feladatokon az önkoľmźnyzati népszavazás és a népszĺmlálás kĺiltségei

szerepelnek, amaruďvźnyt21.322 e Ft cisszegíĺ feladat terheli.
o Az oktatáshoz kapcsolódó feladatokon az e|őhányzat teljesítése IL0,9Yo-os, a

TÁMOP-3.3.2 páIyazatnźú' a szeruődés módosítĺását nem követte az eloltźnyzatok
módosítĺísa, a dologi eĺőirźnyzatoĺ a fedezet rendelkezésre źi|t. A közmiívelődési
feladatokonazeIőfu źnyzatnemlettfelhasználva.

o Polgĺíľvédelmi feladatokon a meglakarítzs az alapilletmény elófuźnyzaton keletkezett,
a GYED-en lévő dolgozó álláshelye nem volt betöltve.

o A 11706-02 Kartéritések, ügyvédi díjak címen megbízźsi díj lett tervezve, áthűződő
kiadás 400 e Ft.
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Hivatali feladatok:
o A Gyámhivatali feladatok címen a megtakarítást aZ eredményezte, hogy az

Ĺigygondnokok által vitt tigyek ĺemzźtrulrtakle, ezért kifizetés nem történt.
o A hivatalalkalmazottai személyi juttatas elóirźnyzatán200.936 e Ft-tal alacsonyabb a

teljesítés a módosított e|óítźnyzattól, melyből 100 millió Ft az eredeti költségvetésben
szabad pénzmaľadvényként be lett tervozve, 32,6 millió Ft feladattal terhelt
maradvány.
A felhasználást lényegesen befolyásolta a20I|. évre amunkavállalók ľészére teÍvezett
és ki nem ťlzeteilt jutalom. A jubileumi jutalom felhasználasa 44'7%o-os, me|yet az
okozott, hogy megvá|tozott akoztisńviselők jogállásaĺól szóló törvény, a nők 40 éves
szolgálati jogviszonnyal nyugdíjba mehetnek, de nem lehet előrehozott.kiťĺzetéssel a
jubileumi jutalmat kifizetni a jogviszony megszűntetésekor. Megtakaľítást
eredményezett a tartósan Ĺires állashelyek száma, mely év végére eléľte a 18 főt,
valamint az tiľes álláshelvek betöltése alacsonyabb illetménnvel tötént a tervęzett
bérnél.

Doloei kiadások

Összességében kamat kiadások nétkül 82,0oÁ-ra teljesültek. Az egyes címeken a teljesítés
igen eltéľő.

o nkor mány z at i fe l a dat o k :

o A képviselők, tisztségviselők juttatása címen a maľadványból 6.739 e Ft
kĺjtelęzettséggel terhelt.
PR tevékenýśogek cím előirányzatźn a maradvány a lőzsefuźrosi Ujság kiadásanál
jelentkezett, második félévben a beszerzési eljáĺás eređményeként jelentősen

csökkentek a kiadasok.
onkormrányzati ľendelet szerint adható kitűntetésekhez tervezett előirĺĺnyzatok
felhasználasľa kerültek.
A tagsági díjak előiľányzaton a maradvány abból adóđott, hogy a ľendőrség tészészte
vásaĺolt számitőgépekbeszerzése alacsonyabb aľon töľtén.
A kisebbségi önkormanyzatok mfüödtetése címen tęrvezett e|őirźnyzatok
fe|haszná|ását a ténylegesen ellátott feladatok nem indokolták.
Az egyéb feladatok címen elszámolt kiadások a 201'1. évi helyi népszavazás miatt
jelentkeztek. Továbbá ęzeÍL a címen kerĹilt elszĺĺmolásra a technikai jellegu fordított
áfa297.059 e Ft összegben.
oktatáshoz kapcsolódó feladatokon belül megvalósult az eľőszakmentes
iskolaprogľarĺl a 20|0. évi pénzmaradvźny terhéľe, megrenđezésre kerĹilt a Pedagógus
nap, tanévnyitó tinnepség, valamint kifizetésre kerültek az o|<tatási tevékenység
véleményezésével kapcsolatos szakéĺtői díj ak.

A címenjelenik meg:
- a TÁMOP -3.1.4-08/1-2008-002I. azonosító számon nyilvríntaľtott ,,Kompetencia

alapú olđatás eg,,enlő hozzáférés innovatív intézményekben', tźtgy,tl, EU-s
támogatással megvalósuló projekt. A projekt kiadasait a rendelet-tervezet 4le-5. sz.
táblźz;ata mutatja be. A pľojekt megvďósítasi ídőszaka2009.05. 01. _ 2010. 08.

31. A pá|yźnat megvalósítása 2010. évben befejeződött, a projekt 20|I. évben
|ezźrásra kerĹilt. A pá|yźzatban előírt szakmai feladatokat az ĺinkormźnyzat
megvalósította,apáIyazatiforrás93,3Yo-banf e|haszná|źsrakerült.
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- a ľÁvop-:.2.f-O8ll-2}08-0002. azonosító számon nyilvántartott

,,Es,éIyegyenlőségi programok végrehajtása,, targyu EU-s támogatással

megvalósuló projekt. A projekt kiadásait a rendelet-tewezet 4le-3. sz. tźtb|tnata

mutatjabe. A páLytzatmegvalósítási időszaka2009.09.30. -201|.03.31. volt, a
projekt szakmailag teljestilt, a kĺizreműkodő hatóság20If. év elején a a projektet
Iezárta.

A közmúvelődési feladatokon tęrvezett e\őírźnyzat IL,3Yo-a kerĹilt felhasználasra
kĹilö,nbĺjző állami és önkoľmĺányzati rcndezvényekre. Az évkozi feladatok tĺĺbbsége a
tervezésnél nem volt ismert.
Az iť1űsági és spoľt feladatok e|őitźnyzatának 100,0%o.a |ett felhasználva, a spoľt

területén a legeredményesebb tanulók az orczy kertben a Kalandpaľk egésznapos

rendezvényén vettek részt.
A pedagógiai szakmai szolgáltatás 4.52 e Ft eredeti e|óirźnyzata biztosította a
közoktatásról szóló 1993. éví L)o(X' töľvény 36. $ (1) bekezdésę alapján a

k<jzoktatási intézľnények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a
tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységek segítését. AthÍlződó kiadásként
j elentkezik a szaktanácsadók ďíjazása.
A szociális szolgáltatasok címen a pszichiźtriai betegek nappali e||źÍźsa, a 0-3 éves

koru gyermekek átmeneti otthona feladatęllátása, valamiri az utcai szociális munka,

mint kivĺĺsárolt szolgźI|tntás költsége jelenik meg. Nem volt kifizetés a Józsefarosi
kartya 2.000 e Ft, a Idősügyi Tanács 500 e Ft, a Szoc. Szolg Koncepció 850 e Ft és a
Hajléktalanok nappali melegedő 5.160 e Ft előirányzatfua.
A kĺjzhasznúak foglalkoztatźsa címen az elóirźnyzat 9f,4oÁ-a lett felhasználva 20t1.
évben, a maľadvĺíny feladattal teľhelt.
Köľnyezetvédelem e|olĺ źnyzat terhéľe :

A parkokban e|hasznźtltviz- és csatoľnadíjra495 eFt,
Kisállat-tetem elszĺĺllításra ĺjsszes kifizetés 90 e Ft volt.

Koztisztasági feladatokon beltil az i|Iegtiisan kihelyezett hulladék elszźi|ításźra
|0.436 e Ft lett kifizetve a Főváľosi KĺjzterĹilet Fenntaľtó Zrt.vel kötött szqzodés
alapjan.
A közterĺileti feladatokon a fe|haszná|áts 7f4,5%o-os, a többletet a közteľĹilethasznáIati
díjak miatti 1rĺa befizetések eredményezték, a fedezet. a bevételi többlętben
rendelkezésľe állt, melynek tewezett összege f0.0|5 e Ft teljesítése 33.707 e Ft volt.
Az e|őirźnyzaton szeľepel még a Centrum Parkoló Kft. részére jań 2010. évi
tizemeltetési díj, mely 201l-ben kerĹilt elszámolasľa.
A karácsonyi díszkivilágítas számláinak kifizeté se f0 12. évre áthúzódott.

KátJru kfuta20|0. ében 4I9 e Ft-ot fizetett az onkormźnyzat.
A vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántaľtás címen a felhasználás
163'6%o-os volt. A tullépést a Tľefort u. 3-5. ingatlan bérbeadasa soľán érvényesített
bérbeszámitźs okozta, mely a bevételek k<izĺjtt is megielenik tdbbletként.

A |akóház mfüĺjdtetési kiadásokat a rendelet-tewezet 4lb. szfuní tźtb|źzata

taľta|mazza részletesen. osszességében a 2.735.606 e Ft kiadási eLőlrányzatta|

szemben 2.294.175 e Ft keľĹilt felhasználásra' a megtakaľítás összege 44I.431e Ft. A
megtakarítást 259 millió Ft árhűződő kĺjtelezettségvállalás teľheli. Tényleges
megtakarítas az áfa befizetésnél kelettkezett 6f.739 e Ft-ban. Nem keľĹilt

felhasználasraaIőzsef u.57. sz. alattí épület bontrísĺíľa jóvĺĺhagyott e(őirányzat sem. A
VJV ktizľemfüĺidésével ellátott hazfelügyelői feladtokat a Kisfalu Kft., a

gyorsszolgálati és karbarÍntási feIadatokat az Épkar Zrt. źŕ.:rlęÍte a kijzbeszeruési
eljarás nyerteseként 20|I. második felévétől, ęzért az előirányzatokat módosítani
kellett.
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A Kisfalu Kft. díjazása nem emelkedett f0|0. évhez viszonyítva. Az előirźnyzatok
feIhasznźt|źtsa, az arhÍlződő feladatokat figyelembe véve, 100,0%o-barlmegtörtént.
A koztizemi díjakon beltil a víz-csatornadíjak folyamatos csĺjkkenése figyelhető meg,
míg a fiĺtésszolgátatással kapcsolatos kiadások emelkedést mutatnak. A
kéménykarbantaľtas második üteme 2012. évben valósul meg.

e. nÉvs Zrt. bonyolításában végzeIt lakás-rehabilitáció és Corvin- Sétány Progľam
felhalmozási, felújítási és dologi kiadásait a rendelt-tervezet 4lc. sz. tábltzata
tartaLmĄ77,a.

Az eredeti e|őirtnyzat és az abban szereplő feladatok a projekt bevételek elmaradása
és a keľethitel elhuzódasa miatt átiitemezésre kerültek . A 2011. évi kiadásokon belül a
nÉvs Zrt díjazásźra |13'f51 e Ft, a Z|akő 3 feladatokon belül a kikĺiltĺiztetési
általános költségekĺe 2.519 e Ft, bontásra}9.|50 e Ft lett kifizetve.
Az ,6t- és parkkarbantartással, az éIetreszély elhárítással és intézményí felújítással
kapcsolatos bonyolítási feladatok e|őirźnyzatanak felhasznáIźst a rendelet-tervezet 4/d.

sz' tźjJolźlzata r ész|etezi.
A paľkfenntaľtási feladatokat a zorB Kft-vel kötött szeruodés alapjan végzik, az
e|óirán,lzat maradvány feladattal terhelt. A jźúszőterek kaľbantaľtási előiľźnyzat
terhére 694 e Ft lett kifizetve, 6.866 e Ft maradvany felađattal terhelt. Az
útkarbantartás a rĺóoÚľ Kft-vel kötött szeruődés keretében folyt, a teljes
eloirźnyzatot tefedi a szerzódés. Athuzódó maľadvány a gyalogosátkelő helyek
felfestése, mely befej eződott, csak a kiťrzetés 2012. évi. A fatelepítés 20|2. évben
kezdődik eI, a beszerzési eljaľás |ęzáruIt. Jelentős szabaď maradvány az inténĺényi
karbantaľtási és az életveszély elháľítás e|oĺĺźnyzaton képzőđött.
A Magdolna Negyed II. Projekt kiadásait a rendelet-tervezet 4le-|. sz. táb|ázata
tartalmazza, a KMOP-5.I.I|B-2008-0001 azonosító számon nyilvantaĺott Euľópai
Uniós tĺímogatással magvalósuló projekt, megvalósulási időszaka 2008. augusztus 07.

-2010. augusztus 31. volt, amely módosult 2011. április 30. napjźra. A projekt ťĺzikaí
megvalósítása megtöľtént, az elsziĺmolások ellenőrzésę és a tényleges zźrás 2012. első
féIévében varható.
1l605 címen:
- Teleki téľi piac dologi kiadásain belül áfa befizetés 75.000 eFt, az iđeiglenes piac

béľleti đíjaI|.361e Ft, hirdętési kciltségekI.666 e Ft, valamint jogi szakvélemény
6.063 e Ft összegben lett elszĺímolva.

- EU Bęlvaľosa Pľojekt kiadásait a rendelet tervęzet 4le-f.sz. tźtblazata tarta|mazza,
a KMoP-5.2.2lB-2008-0015 azonosító számon nyilvantartott Euľópai Uniós
támogatassal megvalósuló projekt, megvalósulási időszaka 2010. 02. 12. _ 2012.
08. Iż. osszesen 35.190 a Ft dologi kiadás lett elszámolva, mely a nÉv8 zľt.
pľojektmenedzsmenti đíjźt, a TudomanyfesztíváL költségeit és az Uj Iĺány Kft.
l égi fotó installáció kö lts é geit tartalmazza.

A polgĺírvédelmi feladatokon belül a szakmai felkészítéshez és a törzsfelkészítéshez a
Fővaľosi Polgĺĺľi védelem és a KataszftőfavédeLmi Szövetség pénztigyi segítséget
nyrijtott. Elmaradt a beteľvezett kerĹĺleti szlĺéĺakarbantaľtási feladat.

A főépítész feladataihoz kapcsolódó előiranyzat terhérę elkészült a ftĺldhivatali
altérkép frissítése, a JOKESZ felülvizsgálata.
Foglalkozas egészségügy keľetében a Polgármesteri Hivatal kĺjztisztviselőinek
iizemorvosi e||átását, a gyermekorvosi ügyelet ellátását, valamint a fogászati ellátás
kivasaľlását ťlnanszítozzuk. A fe|hasznáLźĺs folyamatos és egyenletes, a maradványt
k<itelezettség terheli.
Itt keľülnek elszámolásra ahźziorvosok rezsiköltségeinek źfuá|Ialásamiatti kifizetések
is. A tervezett 18.000 e Ft-tal szembęn afe|hasznźtlás 14.348 e Ft.
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. A 1|706-0I címen lévő megtakaľítás feladattal teľhelt.
o A I|706-0T címen beltil kertil elszámolásra többek kozött a kote|ező k<inywizsgálat

díja, jogi és szakétői díjak, akozbęszerzési biztosíték visszafizetése, vagyonéľtékelés,
peres eljarásokban ťlzetett káltéľítések. A kötelezettséggel terhelt pénzmaľadvány
összege 1I.7I3 e Ft, mely a pénzmaradvány kimutatásbaĺr jogcímenként ľészletesen
szerepel. A Pollack téri mélygarźns pet miatti fizetési kötelezettségre jóvahagyott

|4|.524 e Ft e|őlĺányzat teľhére kifizetés nem történt, a 2012. évi eredeti

költségvetésben tervezésľe keľiilt a péĺumaradvánnyal szemben.
Ezenacímen szerepel az ÁnoP -1.A.11B-2008-0018. azonosító számon nyilvĺíntartott

,a4 polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése a Kazép maglarországi régióban,,
tárgyű, EU-s tĺĺmogatással megvalósuló projekt. A projekt kiadásait a rendelet-

tęrvezet 4le-4. sz. tźĺbltr;ata mutatja be. A pľojekt megvalósítasi időszaka eľedetileg
2O1O.04. 15. _ 2010. 10. 05. volt, mely 201I. február 25-ére módosult. A fizikai
megvalósítása megtöľtént, akĺizreműktjdő hatóság a projektet 20|f . év elején lezźrta.

Hivatali feladatok:
o Az építésigazgatási feladatok . e|őirźnyzat terhére kevesebb volt az elrenđelt

ktjtelezések száma, a kĺite l ezés eket j o gszab á|y szab áIy ozza.
o Nemzetkĺizi kapcsolatokon terv ęzett e|őirtny zat maľadvány a szabaď pénzmarudv źny .

o Az ĺgazgatási tevékenységen belül az źi|ategészségiigyi feladatok kiadásai a

legjelentősebbek. Elkobzott áľuk miatt nem volt kifizetés. Feladattal teľhelt
pénzmaradvany 600 e Ft.

o A szociális feladatok dologi eloirányzata a pénzbeli ellátások postaköltségét és az
ápolási díj megá||apítźtsĺĺhoz szfüséges módszeľtani intézet szakvéleményének
kö lts égeit tartalmazza.

o A gyermekvédelmi feladatokon az igygondnok kirendelése miatti kifizetések és a
postak<iltség kerül elszámolásra.

o A Gyámhivatď dologi e|őirźnyzata az eseti és ügygondnokok kiľendelésének
költségeit fedezi.
Az okmanyirodan a speciális irodaszerek és az iigyfélhívó karbantartásának költségei
j elennek meg. A megtakaľít źs szabađ péĺumarudvany.
A hivatal mfüödtetéséte tervezett e|őlĺányzatok szigoru, takaľékos gazdálkodással
biztosítottfü a folyamatos feladat ellátást. Év közben a dologi előkźnyzaton belül
átcsoportosítrísľa volt sziikség. Az áthtlzőđő kĺĺtelezettségvállalások összege közel
35.2 millió Ft.

MÍĺkiidésĺ és felhalmozási célľa átadott pénzeszkłiztik

A mtĺködési és felhalmozási célra átadott pélueszkozok előfuźnyzatźnak teljesítését
trĺmogatott szervezetenként, célonként a rendelet-tervezet |lę. sz. tábláľata tarta|mazza, A
pétueszkozok átađása a képviselő-testület által jóvahagyott összegekben a céloknak
megfelelően tĺĺľtént. A Polgáľmesteľi Hivatal koltségvetéséből folyósított átađott

pélueszkozok:
o támogatásértékű mfüödési céIra źiadott pélueszkoz 1'4I.77 I e Ft
. á||arnhánaftáson kívĹilre műk<jdési cé|ra átadott péĺueszkoz 709.947 e Ft
o tamogatásértékii felha|mozźlsi célra átadott péĺueszkoz 15.356 Ft
o á||anlháztaľtáson kíviilre feIha|mozźlsi célra átadott péĺueszkoz267.2I7 eFt
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A Pollack téľi Köaerületfejlesztő- és hasznosító Kft. tulajdonosa nem hozott döntést a
pótbeťrzetéstő|, ezért 8.876 e Ft tisszegú támogatási szrzodés nem lett megkotve, így
pénzügyileg sem teljesült. A Józsefuáros Kcjzbiztonságáéľt és KöztisztaságtÉĺt Szolgáltató
Kft-nél a vége|szárlolásra 26.000 e Ft támogatást biztosított a képviselő-testiilet, 2011-ben
nem fej ező dött be, a fe|haszná|źs 20 t2-ben varható.
A társashazak felújíŁĺsának támogatási előiľrínyzatbő| szabad rendelkezéstĺ pénzmaradvany
nincs, atfusashźzak a felújítási munkak befejezését kĺjvetően nyujtjak be az utólagos átutalás
érdekében aszáľľťrźtkat, mely 20|2. év elején kezdődik meg.
A 2009. évben panelprogramľa benyrijtott pa|yázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
tartalék listĺíra helyezte, érdemi döntésről nem érkezett tájékoztatás, a végleges dontésig a
j óváhagyott e|őír źny zat feladattal terhelt.

Társadalom és szociáIpolitikai iuttatások
8. sz. szövegkiizi tá'b|ázat

Me.: ezeľ
Ft

A társadalom és szociálpolitikai jutt.atasok előiľrínyzata96,9Yo-ban felhaszná|ásrakeľült.
A gyermekvédelmi pénzbeli és teľmészetbeni támogatások rendjét, mőđjź.l', méľtékét az 1997.

évi XXXI. tcirvény és az ennek alapján megalkotott 3512003. (VI.16.) sz. önk. rendelet
szabźiyozza.

Megngvezés Mód. e|őirányzat Teljesítés Te|j.,Á

Egészségkár. rendszer. szoc. segélye 40 066
Rendszeľes szoc. segély 159 009 rI8 26s 74.4

Rendelkezésre állási támosatás 446 588 449 298 100,6

Időskoruak járadéka IT 499 11 3s8 98,8

Lakásfenntaľtási támogatás noľmatív 44 r98 43 r87 97,7

Lakrísfenntanási támogatás helyi megállapítás 17 000 12 876 75,7

Adó ssáscsökkentési támo satas 136 426 133 859 98,1

Lakbéľtámogatás 22863 20 536 89,8

Apolási díj r33 395 124 199 93,r

Kĺjzlekedési támosatas 297r I 803 60,7

Temetési segély 2 000 r 207 60,4

Atmeneti szociális segély 31 000 28 403 91,6

Atmeneti gyeľmekvédelmi seeély 31 642 29 019 91.7

Kiesészítő svermekvédelmi tĺímosatás 38 999 38 791 99,5

Taľtásdíj megelőlegezés T3 f6T 9 774 73,7

otthonteremtési támo gatás f2 076 t8 471 83,7

Köztemętés 14 249 12 881 90,4

Kozgyőgye||átas 13 892 13 103 94,3

Gyermekvédelmi teľmészetben nyujt. ellátás 14 364 r2 668 88,2

Pénzbe|í karpótlás 57 57 100,0

ov o dáztatźtsi tamo gatás 1 980 1 920 97,0

Osszesen: 1Í57 469 1 121 741 9619
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A gyermekvédelmi támogatásokon belül az étkezési tźtmogatźrsi előirányzat I6,4Yo-a lett

felhasználva, meÍt az intézményi igények jóval alacsonyabbak voltak, mint előző évben. A
täboroztatási támogatási előirányz aton 9 I 4 e Ft maľadvány keletkezett.
A szociális tiímogatások kĺirét és mértékét is több jogszabáIy hatźltozza meg, így az 1993. évi
III. ttirvény a szociiilis igazgatásrő|, a37ĺ2004. (VII. 15.), a 4912003. (IX. 18.) és a612004.
(I.28.) szźtmű önkormanyzati rendeletek.
A jogclsultak szárrlát rragyrrréľtékben befolyáso|ja az tiľegségi nyugdíjak tisszcgónck év elején
történt megemelése' mely által sok nyugdíjas kiesett a támogatottak köľéből, ugyanakkor a
gazdasági valság még mindi g éreńetihatźsźŃ, azaz egyÍe tcibb lakos jelenik meg új iigyfélként
igénybe véve a szociális ellátasokat. 201I. szeptember 1. napjától a normatív lakasfenntaľtási
támogatásrava\őjogosultság összeghatara jelentősen emelkedett, amely ak&elmezókszźtmát
és a támogatás előirányzatźnak fe|haszĺáLását nagyméľtékben megnövelte. Ez a tenđencia a
szociális segélyezettek és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásaľa jogosultak körében is
megmutatkozott. Az év közbeni e|őirźnyzat módosítasok (segély nemek közĺitti,
pótelőirányzat) így is csak szfüösen biĺosították a kifizetésekľe a fedezetet.

onkormányzat által nyrĺi tott ktilcsiintik
9. sz. sziivegkiizi tá'}Jiánat

A tarsasházak felújÍtasi kölcsĺjn e|őirányzatźn szabad pélumaĺađvány nincs, a 201'1. évi
fővarosi pźiyazatokteljesítése 20If . évben kezdődtek el.

20|I. évben mźr a dolgozók munkátlatói kölcstint nem kaphatüak, a teljesítés 2010. évről
htlzőďottát.

Felúiítási kiadások

Mind a fetújítási, mind a felhalmozrísi feladatok esetében az erędeti előirźnyzatokat a 4.533

millió Ft-os hitel rendelkezésre taľtási idejének 20tI. októbeľ 6-i lejárta miatt módosítani

kellett. Tĺibb feladat ttjrlésľe került, atewezettintézményi felújítások is módosultak céljukban
és ĺisszegfüben.

A felrijítási kiadások összességében 63'7 %o-rateljesültek, címenként a ľendelet-tervezet llc.
tablázatataftalmazza.

o oúatási intézmények felĺ,ijítósa: az |lc. szám,ű mellékletben felsorolt intézmények
tervezett feújítasa 20|I. évben befejeződött, melyet hitelből ťlnanszírozott az

önkormĺĺnyzat. A Nagytemplom Bcilcsőde levegőteľasz és főépület k<jztitti szakasz
tetőépítése és a Hoľánszky Bĺilcsőde villanyvezetékfelújítasa nem töľtént meg.

. Helyiségekfelújítása értéIresítés céljĺźból: az e|őkäĺyzat év ktizben törlésre keľült.

. onk. tulajdonú épületekfelújítása alapítás céljából: az e|őlraĺyzat év végéig zźnolźs
a\attźi|t a bevételek bizonytalan teljesítése miatt.

o Kémény felújítós: az előiźnyzatterh&e a Kisfuvaľos u. 3. 0s az Üllői u. 58. sz, a|atti
ingatlan felújítása 2012. évben valósulmeg.

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés Mód. előirányzat Teliesítés Teliesítés 7o-a

Dolgozók lakasépítési támosatĺĺsa 4 000 l 707 4f,7
Baľka Kft. mfü. tĺĺmogatása 20 000 20 000 100.0

T źr sashźni kĺj lc scjn fo lvó sítás 53 857 25 9r7 48,1

Corvin Sétĺíny Kft. 5 570 5 570 100,0

Osszesen 83 427 s3 194 63,7
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Utfelújítások.. az llc. szÁmtĺ mellékletben felsorolt útak köziil a Tavaszrnező utca
felújítása mźr f0I0. évben elkészült, csak áthúzódó kifizetés volt 2011. évben, mig a
címjegyzékben szeľeplő további utak felújításanak kivitelezése 201I. évben fejezőđĺitt
be, melynek forrása szintén hitel volt.
A Corvin Sétány Projekt: a rendelet-tewezet 4lc. szétm.ű melléklete tartalmazza
részletesen. Elkésziilt a KKP. Ktĺzterület-kĺjzmű progľamon belül a Corvin koz, a
Corvin Sétany és a Nagytemplom u. I. Ĺitem felújítási munkai. Befejeződött a

Leonardo da Vinci u. vírvezetékének ľekonstrukciója.
Auróra u. rendelő felújítás: az eIőhźnyzat ahite| rendelkezésľe tartási idejének |ejźrta
miatt tcjrölve lett, 20|I. évtőI áthilződő tewezési díj keľült elszámolásra.
Európa Belvórosa Projekt: rendelet teÍvęzet  le-Z,sz. táblźtzata,2010. februĺír l}-én
indult el a program köĺeľületek megújítását cé|ző projektje aMária utca Gutenbeľg
tér Knidy Gyula utca kĺjzĺittí szakaszźnak megújítćsáva|. f0I1. évben elkészült négy

hźn díszkvilágítása _Mikszáth tét 2., Hoľanyszky u. 1., Bródy Sandor u. 19. és a Vas
u. 16. Lezźtru|t a Horánszky utca 13. alatt épülő Difücentrum kivitelezésére kiít
kozbeszerzési pálryźnat' ak<tvitelező megkezdte a munkálatokat. Lebonyolításľa kerĹilt
a Hoľĺínszky utca l. sz. a|attí tfusaház belső udvaľának felújítása alakók bevonlĺsával.
Lezáru|t a Gyulai Pál-Gutenberg tér _Horánszky utca megújítását cé|zőkozbeszerzési
e|járas is, itt is megkezdődtek a kivitelezési munkák.
Az orczy kert fejlesztése: a kiviteli tervek díja kerĹilt elszámolĺásra) az előirźnyzat
törlésre keľült a hítelszerződés lej árta miatt.

Polgármesteri Hivatal _ pince, irattár - felújítósa: az előirźnyzat tciľlésľe kerĹilt

forráshiany miatt.
A KEoP-5.3.0/A/09-2009-00l5. azonosítósi számon nyilvántartott

,, Energiaracionalizálás Józsefvóros önkormányzati fenntartósú kazintézményekben''..
a 2010-ben indult projekt kerętében ĺégy íntézményben kicseľélésre keriiltek a
ĺyilászźrők' és egyéb felújítási munkfüat is elvégeztek összesen 619 millió Ft
értékben, 20|1. évben csak az árhűződő kiadasok lettek elszámolva. A projektet a
közremfüöđő hatóság lezźrta, apáIyazati tĺĺmogatĺĺst az onkotmźnyzat megkapta.

onkormányzati lakoépületek felújítósa: elkészült aBezerédi u. 6., aDén Miksa u. 11,

a Futó u.27., a Lovassy u. lb. és a József u. 41. felújítasa, a József kľt. 48. és a
Magdolna u. 6. kiviteli tervei lettek kifizetve.
A Magdolna Negłed II, Projelď kiadásait a renđelet-tervezet 4le-1. sz. táh|źzata

tarta|mazza, a KMOP-5.|.I|B-2008-0001 azonosító számon nyilvántartott Európai
Uniós tiímogatással magvalósuló projekt, megvalósulási időszaka 2008. auguszťus 07.

-20|0, augusztus 31. volt, amely módosult 20II. április 30. napjara. A projekt ťlzikaí
megvalósítása megtöľtént.

F'elhalmozási kiadások

osszességéb en30,6oÁ-ra teljesültek, címenként a rendelet-tervezet llb, tźhlazatatarta|mazza.
. A Corvin Sétány Projekt kpretében: A Bókay u. 3l., 33,35. és 37. szźml a|atĺi

éptiletek kiiírítése tĺiľtént meg.
o KM)P-4.5.2-09-2009-0023. számli Bölcsődeépítés Józsefvórosban EU-s Projeh

2010. szeptember 2-źnt.ámogatási szęrzodés keľült a\áításra a Tolnai utcai Bĺjlcsőde
kialakítĺásĺĺĺa, melynek összköltsége 316 832 500 Ft és a hozzá kapcsolódó támogatás

összege 249 568 960 Ft. A rendelet.tewezet 4le-7. szźlműtáblazatatarta\mazza. A'

kivitęlezési munkak 20II. év végére befejeződtek, az eszközbeszerzések áthtnődtak
f0I2. évre.
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. oĺcłnányiroda felújítása: tervezési díj lett ęlszámolva, az előkźnyzat toľlésre kerĹilt a
hitelszerződés lej árta miatĹ

. JózseÍvárosi Szocidlis Kozpont: aJőzsefvaľosi onkormźnyzat és a GEoRoSCo Hotel
Idegenforgalmi Kft. közötti megállapodźs aLapján a Georosco az Alxőra u. 20-28.
szźm a|atti telken a megállapodiís részét képezo tervdokumentáció a|apjźn megépít
egy épületet saját beruhazásban. Eń, a megépült épiiletet elkészülte után elcsęréli a
Trefort u. 3-5. szttm alatti ingatlanľa. A teljesítés nem töľtént meg.

o Teleki téri piac: az ideiglenes piac kiépítése megtöľtént, a béľlőkkel a megállapodások
megk<ltésre kerĹiltek, a végleges piacra a kiviteli tervek lettek kifizetve.

o Európa Belvórosa Projekt: felhalmozási kiadásként a díszkivilágítási teľvek kerĹiltek
elszámolásra.

Kintlévőség - adósállomány alakulása
10. sz. sztivegkiizÍ tá.}|ázat

ezerFt
Megnevezés 2010. évi

záró
á|lomány
2010. dec.
31.én

2010. évi
zárő
á||ományból
2011. dec.
3lén
fennál|ó
hátralék

2011. évi
e|őírás

2011. évi
pénzügyi
telj.

2011. évi
fo|yó évi
hátralék

Beszedettség
alakulása
2011. évi pü.
relj./2011.
évi e|őírás

Hátra|ék
vá|tozás
2011120Ĺo.
évizáró

A|lami gondozási díj 6044 5 884 2086 297 L795 Ĺ4,o Ĺ27'L

Műszaki bírság 4 602 2 888 2920 915 2 005 31,3 106,3

Egyéb bírság 3522 3 042 184 48 136 26,r 90,2

Közterü|et bírság 0 0 0 0

Par|agft.ĺ e|számolás 4t8 4t8 0 0 0 100,0

Lakás forga|mĺ érték 3526 3 450 0 0 0 97,8

Környezetvéde|mi bírság b/5 675 0 0 0 100,0

Egyszeri he|yiség
io.bev.díi

0

Lakásóvadék 50 39 853 853 0 100,0

He|yiség óvadék 2207 2207 26 894 2s783 1 111 95,9 150,3

Közter.haszn'bev.díj 395 86 42Ĺ596 4t4 479 7 LL7 98,3 Ĺ8f3'5

|ngat|an.haszn .e|őző évi
hátra|ék

3743 3742 3541 3 541 0 100,0 100,0

Eprg.elew. 37 425 34 651 2 898 Ĺ20 2778 4,Ĺ 10ą0

He|yiség eIidegenítés 36 040 0 2Ĺ2965 198 26s Ĺ47oo 93,1 40,8

Helyiség bér|eti díj 792220 667 602 798921 686 805 ĹĹ2L]6 86,0 98,4

He|yiség szemétszál|ítás 24 684 22570 17 302 13 830 3 472 79,9 105,3

Egyéb bér|etidĺj 82t3 8 089 22440 18 205 4235 81,1 150,1

Egyéb adósok, vevök 58 645 L377 50 575 47 383 3 LgZ 93,7

He|yiség vízdíj 59 611 54785 t7 406 t2t98 s 208 70,1 100,6

uuDeszeoo Kt laKDer
bér|.díi

461662 352 033 610 009 4LS 978 L9403L 68,2 118,3

Lakás szemétszá||ítás 115 040 86 97s Ĺ42o55 95 325 46730 67,7 Ĺ76,2

Díjbeszedő Rt vízdíj 359 512 279702 284790 149 650 135 140 52,5 ĹĹ5,4

Parko|ó megvá|tás 9 573 9 572 24528 245f8 0 100,0 100,0
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Központi fütés bér|.díj 24 487 18 698 31 995 21 993 10 002 68,7 Lr7,2

Lakbérre|.kapcs. egyéb 4 506 4 056 7 9Ĺ6 6 320 1 596 79,8 L25,Ą

He|yiség fűtési díj 915 918 1 150 Lt40 10 99,1 L1t,Ą

Pót|ék 2f8248 LgL738 7L026 6 544 64 482 q? Lt2,3

Adobírság 601 L22 LOOT 781 226 77,6 s7,9

Epítményadó 80 516 45787 zL!2552 1 905 465 207 087 90,2 3t4'Ĺ

TeIekadó 2066 488 2603f 2t750 4282 83,6 230,9

Gépjárműadó 4t3 621 297 343 497 8t6 409 757 88 059 82,3 93,2

Adóoszt.á|t.behajt.egyéb
bev.

77 008 49 574 31 813 7 047 24766 2f,2 96,5

E|őző évi idegen bev' 68 017 50 636 66 544 15 993 50 551 f4,o 148,8

IdegenforgaImi adó 0 0 183 401 L7t663 11 738 93,6

Továbbszám.szoIgá|tatás 0 Z5 1 609 0 1 609 o,0

Hatósági szakértői díjak 0 0 rs4 15 139 9,7

BM bÍrság 0 0 fóJ 285 0 100,0

|||eték 20 0 1 298 Ĺ298 U 100,0

Osszesen 2 887 806 2Ĺ99 Lo4 5 676 561 4 678248 998 313 8f,4 LTO,7

A ktinyvekben kimutatott hátľalékok állomanya _ értékvesztés nélkiil - ĺisszességében 2010.
évhez viszonyítva I},1%o-kal nĺjvekedett. Ennél lényegesen nagyobb méľtékben nĺjvekedtęk a
lakbérhátralékok és a kapcsolódó kĺizĹizemi díjak. A helyiségbérleti díj hátralék 2,}oÁ-kal
csökkent 2010. évhez viszonyítva. Atargyévi előírasok beszedettsége összességében 82,40Á-

oS, 2010. évben 80,8%-os volt. Romlott a beszedettség lakás bérbeadásnźtl, javult a
helyiségbérbeadásnál, a helyi adók vonatkozásábarĺ csak a gépjármiĺadó esetében figyelhető
meg a beszedettség emelkedés. A hátľalékok növekedése több okľa vezethető vissza, például:

o tovább ľomlott a fizetési morál a gazdasági válság hatásźra
o a bírósági perek elhuzódnak
. aZ ĺinkoľmányzatbehajtćLsi tevékenysége nem hatékony, vagy nem eredményes.

2011. évben az alábbi ktiveteléseknél keľĺilt elszámolásra értékvesztés. Ez azt jeLenti, hogy
a követelések realizálása az elszámolt értékvesztés összegéig nagy valószíniĺséggel nem
vfuható.

Epítményadó
Gépjáľmű adó
Késedelmi pótlék
Telekadó
Egyéb adójellegrĺ bevételek
Adóbírság
Parkoló megváltas
Helyiség béľleti díj
Helyiség víz-csatoma díj
Helyiség szemétszállítas
Egyéb bírság
Lakbér
Lakás szemétszá|Iitás
Lakás vízđíj

60 798 e Ft
284737 eFt
199 359 e Ft

1 759 eFt
47 648 eFt

115eFt
9 572 eFt

79 781 eFt
6008eFt
f 515 eFt
2808eFt

174257 eFt
44 145 eFt

197 798 eFt
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o Lakásbérlet fiitési đíj
. Továbbszźtmlźuott szolgá|tatás
. Lakás forgalmi éĺték
o Ingatlan hasznosítás
. Egyéb adósok
o Kĺjzterület haszn. díj

A ,.,.. Epítésigazgatáséletveszélykcjtelezés
. Műszaki bírság
. Helyiség óvadék
. Közéľdelaĺ védekezés
o Kĺiľnyezetvédelmibírság

Osszesen

9019eFt
1 139eFt
3 449 eFt
3 743 eFt

570 e Ft
82eFt

25 216 eFt
2488eFt

386 e Ft
418 e Ft
674 ęFt

1 158 484 e Ft

Az áI|anháztaľtás szeľvezeteibeszźtmolási és kĺinyvvezetési k<itelezettségének sajátosságairól
szóló 24912000. (XII. 24.) Korm. rendelet 34. $ (10) bekezdésben foglaltak alapjarl
behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatri, azt hitelezési veszteségként kell
elszámolni . 2OII. évben a hatźnozati javaslat 1. sz. mellékletében tészletezett behajthatatlan

kĺjvetelések keľültek a kĺinyvekből kivezetésre. A behajthatatlanság ténye minden esetben

bizonyított volt.
A törlés jogcímei: elévülés, felszámolás, a bérlő elhuný, kisösszegíĺ, melynek behajtása nem
gazdaságos.

10000.01 cím: Roma SzolgáIat

Rendelet-terv ezet 4. sz. tźtblźzata

Az intézmény 2011. április 15. napjával megszíĺnt. A bevételeit és kiadásait a 4. számtl
melléklet rész|etezi. Az lntézmény I6.f69 e Ft bevételi és kiadĺísi foösszegge| zźtrt.

1 0000.02 cím : Telekĺ téľi piacN áłrosĺĺzemeltetési Szolgálat

Rendelet-te rv ezet 4. sz. tźtb|źaata

Az intézmény 2011. novęmber 01. napjától ĺjnállóan mfüödő és gazdálkodő irĺtéznényként
működik. Bevételi előirźnyzatźLt 101,|yo-ra, kiadásait 98,0 oÁ-ta teljesítette. 201|. július 1.

napjával aziĺltézmény neve változott, feladatai bővültek akoztisztasági feladatokkal.

20000 cím : A Józsefváľosi Nemzetiségi onkoľmá nyzatok költségvetésének
teljesítése

Kerülettinkben tizenegy nemzetiségi ĺinkormanyzat műk<iđik.

A Budapest Fővaĺos VIII. Józsefuĺĺľosi onkormanyzata 20|I. évi költségvetéséről és

végrehajtásráľól sző|ő rendeletbe a keľtileti nemzetiségi önkormĺĺnyzatok zárszánnađásí

hatfuozatainak megfelelő előiľanyzati és teljesítési adatok lettek beépítve.

A kerületi kisebbségi cinkormányzatok 20tI. évben ĺisszességében 40.2|3 ezet Ft
e|óirźnyzatta| gazdźikodtak. A kiadási e|őfuányzaÍok összességében 65,5Yo-rate1jesültek.

A módosított kiadási e|oirźnyzat, valamint a feladatra e|őirźnyzott ĺisszeg 3l,9%o-a személyi
jellegtĺ kiadast, 48,5|Yo-a dologi jellegrĺ kiadást ťĺnanszíroz. Terv szinten 4.432 e Ft szerepelt
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átadott péĺlzeszközként, ebből ténylegesen l.886 e Ft összegben nyújtottak támogatást
kisebbségi szervezeteknek, szakmai pro gramok lebonyolítasához.
A módosított bevételi e|őirányzat z3,Iyo-át a kclzponti költségvetésből kapott támogatás és

egýéb pő,Iyázatí pélueszkozök,49,1'%o-át a Kerületi onkormanyzat ttĺĺogatásai, f7,8%o-át a
p énzmaruđvany tették ki.
A zźttszźtmadási ľendelet-teľvezet 4. sz. táblźľ;atanemzętiségi önkoľmźnyzatonkéntńsz|etezik
a teljesítési adatokat a számviteli nyilvĺĺntaĺtasokkal egyezoen. A nemzetiségi
önkormrínyzatokzttszámadásihatfuozatait_ 16ĺ2012. (Iv.10) JBo,16 7l2OI2. (IV.23.) JGo,
1412012. (r\t.24.) JLO, r3l20rf. (N.2r) JNNO, r3l20rf. (rV.23.) JOO, 2312012. (rV.20.)
JRo, I4l2012.(tV. 20.) JRÖ, f2l2OI2. (ľV.24.) JRUo, I4lzotf. (IV.18.) JsZo, 912012,
(Iv.24.) JUÖ, 1 Il20|2.(Iv.23.) JSzLo - az e|őteqesztés Lla-j. sz. mellékletek tarta|mazzák'
melyek a Szew ezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthetők.

3 000 0 cím : Józsefvárosi Kłizteľü let.Felügyelet

A 48212009.(|2.02.) szźlmű határozatban döntés született a Józsefuarosi Rendészet
felállításĺáÍól, valamint a parkolási dijfizető teriiletek ĺinkormányzati iizemeltetésébe
keľüléséről. Ennek a|apjtn megtöľtént a parkolás ellenórzési és ůzemeltetési, az onálIo,
közremúkođó nélktili kerékbilincselési és a szabalytalanul várakozo gépjármúvek
elszátlítása tevékenységek megszeľvezése, személý, vďamint anyagi-technikď
feltételeinek kialakítása.
2010.januar 04.-én a budapesti paĺkolás első üzemnapjan megnyitottrák a paľkolási, illetve a
közteriilet-felügyelőiiigyfelszolgáIatot.
Ügyeleti szo|gźůata folyamatosan, f4 órás ,,non-stop'' iizemben, héwégén is tuđja fogadni a
bejelentéseket, panaszokat, igy az állampolgárok ,,kiszolgálásával'' kapcsolatban a
feladatkörĹikb e taftoző Ĺĺgyekben mindennemú elvaľasnak eleget fudnak tenni.
20I|. évtő| 2500 féľőhelyet tizemeltettek, azonban a ľekonstrukciók megkezdésével ez źńllag

1950 helyľe csökkent.
Feladatellátása soľán nagyobb hangsúlyt fektet az utctk, teľek tisztasźryáĺak, áIIagának
megőrzéséľe.
A Józsefuaľosi KözterĹilet-felügye|et |átja e| a 1f0l2011.(III.17.) sz. képviselő testületi
hatáĺozat alapjan fOI|. maĺcius 21. napjátő| Budapest Fővaľos XI. keľĹilet Ú3uuaa
onkoľmanyzata teľületén akozűtijáľmúvel töľténő parkolĺísi iizemeltetési feladatokat, 2011.
július 01. napjától a térfigyelő-rendszer és a üívfeliigyeleti rendszer miĺködtetésével
kapcsolatos feládatokat, illetve 20II. október 01. napjától Főváros XI. keľiilet Újbuda
Önkormanyzatkozígazgatási teľületén a keľékbilincseléssel kapcsolatos feladatokat.

Bevételek alakulása:
Az iĺténrlény k'lzárőlagos bevétele saját bevétel: bíľság, kerékbilincselési tevékenység
bevétele, gépjĺĺľmű e|szźilításźhőI szźttmazó bevétel, parkolási díj' pótdíj _ 96,6 %-ban folyt
be.

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő j rĺrulékok
Dologi kiadasok
Felhalmozási kiadások:

97,0 Vo

96,l yo

97,2%;o

69,7 oÁ
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A személyi juttatasok és ennek megfelelően a munkaadót terhelő jarulékok is időarányosan
teljesiiltek. Nem ľendszeres szęmélyi juttatásként kifizetésľe kerĺ.ilt jubileumi jutalom, üdülési
és étkezési hozzájźtrulźls, közlekeđési költségtéĺítés.
A dologi kiadások megfelelnek a tervezettnek, a készletbeszerzéseknél 100%-os a teljesítés, a
szolgá|tatási kiadásoknál 8 4%-os.
Felhalmozási kiadások soron számítástechnikai eszkĺizök, szof|ver, kamerfü, hegesztőgép,
valamint jáľművek beszeľzése történt meg ĺisszesen48.349 e Ft értékben.
Létszám:
Engedé1yezett:
Betöltött:

Kiadások alakulása:
Személyi juttatasok
Munkaadót terhelő j árulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadasok:

l2I fó
106 fő

40 1 00 cím : Józsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekj ő|éti Kőzpon t

AzIntézmény a szociális intézmények átszęrvezésével 201r|, május 01. napjától jott létre.

Awette a megsziĺnt intézmények feladatait, így a Gazdasźtgi Hivatalét, a Családsegítő
Szolgálatét és a Gyeľmekjóléti Szolgálatét.
A Családsegítő Központ mfüödésének cé|ja a Józsefuárosi onkormányzat területén é1ő

szociális és mentálhigiénés pľoblémák miatt veszéIyeztetett, illętve kĺízishelyzetbe keriilt
csďádok szźtmára életvezetési tanácsadás, a helyzethez vezető okok mege|ozése illetve a

|<rizishe|yzetekmegsziintetésénekelősegítése.Ennekalapjanfeladatai:
- családsegítés
- étkeztetés
- adósságkezelési tanácsadas, díjhátralék kezelés
- ľendszeres szociális segélyben részestilő aktív koruak szźmźtta beilleszkedést elősegítő

progľam kidolgozása.
A Gyermekjóléti Kĺizponthoz elsősoľban anyagi, lakhatási problémákkal foľdulnak a
józsefvárosi gyeľmekes családok, de nem elhanyagolható a magahrtászavaĺral kĹĺszködő
gyeľmekek miatt segítséget kérő családok száma sem.

A K<izpont önkormlínyzati támogatásból múködik, saját bevétele 3l3 e Ft, ennek nagy része
kamatbevétel.
Atvett pénzeszköz:
TÁMoP-5 . 2.5 / A-1 O l 1 -20 1 0-000 5 . pá|yázat 3 .f25 e Ft
Közfoglalkoztatás 495 e Ft
CSSF 2008-82221 55. pá|yázat 5.7 0f e Ft
EU páIyazat34| ę Ft (felhalm. célra)

86,3%;o

88,0%
87,|yo
78,5yo

A kiadasok teljesítése tarta|mazza a Szociális Gazdasági Hivatal teljesítését is.
A személyi juttatasok teljesítése némileg elmarad a módosított e|őirźnyzattő|.
Nem rendszeľes juttatásként kifizetésre került jubileumi jutalom, étkęzési illetve közlekedési
költségtérítés.
A munkaadót terhelő jaľulékok fe|haszná|ása arányos a személyi juttatrísokkal.
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A dologi kiadások felhasználasa időaĺanyos. A szolgĺíItatasi kiadasok teljesítése l02,6oÁ-os, a
többletkiadásra a készletbeszerzéseken képződött maradvány nyújt fedezetet. Itt a teljesítés
81%-os.
Felhalmozási kiađásként gépek beszerzése tĺjľtént 828 e Ft összegben.

40100 cím: Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala

A Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala négy önállóan mfüödő intézmény gazdasági-
pénzĹigyi feladatait látta el 201I. ápľilis 30. napjáig. A szociális intézmények átszervezése
miatt a gazdasági hivatal megszűnt, feladatait az újonnan létrehozott Józsefuĺíĺosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vette át.

Saját múk<idési bevétele nem volt. Mfüodéséhez szükséges bevételi forľása az önkormźnyzati
támogatás.
Azintézmény |4.t69 e Ft bevételi és kiadási foösszegge| zźlrt.

40100-01 cím: Őszirőzsa Gondozó Szotgálat

Gazđasági- péĺ:ľ;ngyi feladatait Z}II.tryri|is 30. napjáig a Szociźiis Intézmények Gazdasági
Hivatala lźttÍa eI, intézményźúszervezés míatt 2011. május 01. napjától a Józsefuĺĺrosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központho z tartozík.
Az intézmény jogszabályban meghatźrozott feladata: a helyi ĺinkormányzatokőI szóló 1990.

évi LXV. 8.$.(4) bekezdése, és a szociális igazgatásról és a szociiílis ellátásolffó| sző|ő 1933,
évi III. tv. 86.$.(2) bekezdés e) pontja a|apjan ktjtelező ĺinkoľmányzatí feladat, személyes
gondoskodást nýjtó szociális aIapszo|gźl|tatásokat és szociális szakosított ellátást biztosít.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az alacsonyabb jövedelmú lakossźęveszi igénybe azintézmény
szo|gźitatásait,

Bevételek alakulása:
A saját mfüödési bevétel forrása elsősorban az intézményi térítési díjakból adódik _ a
tervezeffhezviszonyitva időarĺĺnyos ľészt tullépve, |09,3 oÁ-ban' folytak be.

Atvett pénzeszkoz:
Bp. Fővaľos kormanyhivata|aMunkaügyi központ 3.852 e Ft

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások
Munkaađót terhelő j árulékok
Dologi kiadások
F elha|mozźts i kiadások :

98,4%o

r0r,zyo
80,8%
nem töľtént

A személyi juttatások, valamint a munkaadót teľhelő jrárulékok teljesítése időaľanyos.
Nem rendszeres személyi juttatrĺs címen ťlzettek jubileumi jutalmat, étkezési hozzájźrulźst,
valamint közlekedési költségtérítést.
A dologi kiadások feIhaszná|ása némileg elmaľad az e\őfuźnyzattól. A szolgáltatasok 7f%-
ban, a készletbeszerzések 79%-ban teljesiiltek. Az é|elmezési kiadrísok elóirtnyz-atźn
megtakarítás keletkezett, de a villamos energia díjra, valamint a karbantaľtási kiadasokľa
biaosított e\oirźnyzatnem fedezi a tényleges kiadást.
Felhalmozási kiadás nem történt.

f4



Létszám:
Engedélyezett:
Betöltött:

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások
Munkaadót teľhelő j árulékok
Dologi kiadasok
Felhalmozási kiadások:

Engedélyezett:
Betöltött:

92 fő
92fő

40100-02 cím: Józsefváľosi Egyesített Bölcsődék

Gazdasági- pénztigyi feladatait 2OII.ápriIis 30. napjáig a Szociális Intézmények Gazdasági
Hivatala |źńta eI, intézménytúszervezés miatt 20|1. május 01. napjától a Józsefuárosi
Családsegítő és Gyeľmekj óléti Ktizpontho z tartozik.
A Józsefuarosi Egyesített Bölcsőđék 300 férőhellyel, öt telephelyen biztositja a 0-3 éves

kisgyermekek napközbeni ellátasát.

Bevételek alakulása:
Azintézmény saját működési bevételét főként azelLttottaká|ta|fizetętttéľítési díjak, valamint

az a\ka|mazottak téľítési díjai adjak. A teljesítés 49,9oÁ-os. Bevételi tobblet vźrhatő a térítési

díjak II. feléves emelése miatt.

Atvett péĺueszkoz:
rÁvĺop- 5.2.2.-8l1-2OO9.pá,tyázat 1.878 e Ft
IRM EIA/2009/3.3.1.1 Ismeľjtik meg egymást l.l63 e Ft
IRM EIA/2010.3.4.12. Angliai 4.764 eFt

9r,0%;o

89,Tyo
89,zyo

I00,0oÁ

A személyi juttatasok és ezze| arányosan a munkaadót terhelő jrĺrulékok felhasználása is

megfelel a tęrvezet1időarányos részének. Nem rendszeres személyi jutüatásoknál szerepel
jubileumi jutalom, étkezési hozzáĄźrulás, és a kĺjzlekedési költségÍéľítés kifizetése.
A dologi kiadasok teljesítése szintén megfelelő. A készletbeszerzéseké 9ŻYo-os, A
munkaruha, vďamint a nem siirgős eszközök beszeruése a második félévben reaIizáIődtak. A
szo|gźltatási kiadasok fe|haszná|źlsa |O3%o-os. Ennek oka a gźnenergía díjná|, a karbantaľtasi

kiađrásoknál, valamint az egyéb iizemeltetési kiadásoknál tcirtént többletkiadrás. A
túlteljesítésre a dologi kiadasokon belĹil feđezetet biztosított az egyéb dologi kiadĺáson

képződott maľadvány.

Létszámz
133 fo
I3f fő

40 1 00.03 cím : Józsefváľosi Cs alá dse gít(i Szo|gá|at

A Szociális lntézmények Gazdasági Hivatala négy önállóan mÍiködő intézmény gazdasági-

pénnlgyi feladatait |átta e| f}|I. áprIlis 30. napjáig. A szociális intézméĺyek átszervezése

miatt a Családsegítő Szolgálat megszűnt, feladatait az rijonnan |étrehozott Józsefuarosi

Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ vette át.

A S zo l gálat el ső s orban ĺĺ nkormány zati tźrno gatásb ó l műkö d<jtt.
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Bevételek alakulása:
Saját miĺkcidési bevétellel nem rendeIkezik.

Átvett pénzeszköz:
oľszágos Foglalkoztatási Kĺjzďapítvĺány 2.835 e Ft
Muĺkaügyi Központ_közfoglalk. tám. 185 e Ft
ESZA Kht _ Támop pá|yázat 4.059 e Ft
Azintézmény 58.863 e Ft bevétęli és kiadási főösszegge| záĺt.

40100-04 cím : Józsefvárosi Gyermekj óIéti SzoI gő./Lat

A Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala négy ĺinállóan működő intézmény gazđasági-
pérzllgyi feladatait |átta eI20II. április 30. napjáig. A szociális intézmények átszervezése
miatt a Gyermekjóléti Szolgálat megsziint, feladatait az újonnan létrehozott Józsefuaľosi
Csďádsegítő és Gyermekjóléti Központ vette át.

A Szo1gálathoz ęlsősorban anyagi, lakhatási problémĺíkkal foľdulnak a józsefuáľosi
gyermekes családok, de nem elhanyagolható a magatartászavarĺal küszkc'dő gyermekek miatt
segítséget kérő családok száma sem.
2007, évben bevezették az iskolai szociális munkát, valamint a magántanulói klubot.

Azintézmény szolgáltatásai ingyenesek, ĺinkormźnyzati támogatásbólgazdá-lkodik.
Azintézméĺy 33.639 e Ft bevételi és kiadási főosszeggelzźtrt.

501 00 cím : Józsefvárosi Egészségügyi Szol gáůat

Az intézsrlény alapfeladatait az ĺjnkoľmźnyzati támogatas mellett oEP bevételből, valamint
saj át miikodési bevételéből fĺnan szir ozza,
Alaptevékenysége a Budapest VIIL kerületi lakosainak jaróbeteg-egészségügyi ellátása.

Tevékenységük fő csopoľtjđ: alapellátás, jáľóbeteg-szakellátás és gondozás, vďamint egyéb

egé szsé gü g y i szolgáItatźs.
Alapellátási feladatok kozé taĺtozik a háziorvosi tigyelet ellátása' melyet gyermekek
tekintetében a Heim Pál Gyeľmel<kőrház, felnőtteknél a Főnix Rt lát el. A finanszírozźst az
oEP továbbra is az intézetnek utalją és az intézet utalja tovább szźnt7a a|apjźn a
feladatfinanszítozźs összegét. Alapellátas köľébe l'arrtozik az lfiúsági egészségiigyi
szolgźltatźs i s (i skolĺíkban nyúj tott e gé szsé giigyi ellátas).
Jaróbeteg-szake||átási és gondozasi feladatokon beliil ellátnak diagnosztikai feladatokat,

szakellátasi feladatokat, gondozĺísi feladatokat.
Az egyéb egészségügyi ellátások közé soroljuk a foglalkozás-egészségugyi szolgáltatást,

munkaköri alkalmassági vizsgźiatokat. Ezen tevékenysé get az oEP nem ťlnanszírozza, téntési
díj ellenében vehető igénybe.

Bevételek alakulása:
Aziĺtézményi múködési bevétel teljesítése a módosított előirźnyzathoz viszonyítva I04'I yo-

os. Legjelentősebb bevételi fonasok: bérleti díjak, intézményi ellátasi díjak, kĹilönböző
szolgáltatások.
Szolgákatźtsnyújtasból száĺmaző bevétel textília mosatĺísból, veszélyes hulladék
elszáI|itźsźhó 1, s zakoľvo sok általi,, gyó gys zerkipró bálásbó 1'' fo lyt b e'
Bérteti díjból szźlrmaző bevétel 7.447 e Ft. A bérbeadasnál elsődleges szempont a betegellátás
j av ítása (optika, gy ő gy ászati s e gédeszk oz źtrusítźs, gyó gype dikűľ, stb. )



Iĺtézményi ellátasi díjakból befolyt bevétel 7.3f8 e Ft. Banki kamatbevétel 1.358 e Ft.
Bevételi növekeđés a ťĺnanszírozási szabályok vá|tozásáva| összefüggésben a jaróbeteg

szakellátás teľületén, feladatváltozás miatt, a báziorvosi finanszíľozásban, és díjemelés
kapcsán az ĺigyeleti ellátás területén vaÍI) a többi teľiileten a feladatok, illewe a teljesítmények
csökkenése, és a keresetI<legészitési rendszeľ szfütilése miatt a bevétel csökkent.
Az Egészségbínositási Alapból szźrmaző bevétel, valamint az önkoľmźlnyzati trímogatás is
csökkent az e|oző évek'hez képest.
Atvett pénzeszköztik:
oEP bevéte|99,3 Yo-banteljesült, I.066.770 e Ft összegben.
A leutalt ĺinkormany zati támo gatás időaĺrĺny os, 42.327 e F t.

B udap e st F ő váro s Koľmányhivatal kĺj zfo glalkoztatás támo gatasa 2. 6 8 6 e Ft

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások:
Felújítási kiadások:

Létszámz
Engedélyezett:
Bettiltött:

86,9yo
86,syo
80,Uyo

72,3yo
100.0%

A személyi juttatások és ęzzel aranyosan a munkaadót terhelő jarulékok felhasználrĺsa
időaľĺĺnyos. Egyes feladatokat kĹilső vállalkozőva| oldanak meg (ennek kiadása dologi
költségek köztitt jelenik meg).
Nem rendszeres juttatĺĺsként kif,lzetésľe került kĺĺzlekedési kĺlltségÍérítés, étkęzési
hozzźtjźru|ás, jubileumi jutalom, végkielégítés. 10 fő részesült ,,Fóigazgatő Dicséret''
kittintetésben.
A dologi kiadások teljesítése összességében szintén az idősza|ĺrl,ak megfelelően alakult. A
kiadások szerkezete vtitozott az ekőzo évekhez képest. Megnőtt a vásaľolt közszolgáltatások
ańnya és volumene, illetve az egyéb folyó kiadasok nagysága. A készletbeszeruések 83oÁ-

baĺ, a szolgá|tatási kiadasok 76Yo-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásként eszkĺizpótlasra
keľült sot 42.310 e Ft éľtékben. Felújítási kiadások soľán gépek, eszközök felújítása jelenik
meg l.600 e Ft éľtékben.

292fő
245 fó

60000 cím: ovodai nevelés - Tátika Napkiiziotthonos Ovoda

Bevételek alakulása:
Az intézmények legfĺibb bevételét az iĺtézményi ellátási ďíjak beťĺzetése adja. A teljesítés
96,0 %o-os. JeIIemzó az el|átottakkedvezményes étkezési köľének bővtilése, valamint az,hogy
atervezettZ}} nap helyett egy gyeÍmek nevelési évenként át|ag170 napot tölt óvodában.
Káľtérítésre kapott péĺueszkoz 24 e Ft, A kar helyľeállítasríra fordítottak saját foĺrĺĺsból
tĺĺrténő kiegészítéssel.
A dotgozók magancélú telefonhasználatanak téľítéséből |7f eFtbevétel folyt be.

Lwett pénzeszkiiztik:
Simba Biztosító 100 e Ft
ELTE megbízási díj 935 e Ft
Budapest Főváľos Koľmányhivatal közfog|a|koztatźls támogatása 859 e Ft
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Kiadások alakulása:

Személyi juttatasok 97,7yo
Munkaadót terhelő jĺáľulékok 97,2yo
Dologi kiadások 88,70Á
Felhalmozási kiadrások: 9|,4%o

A személyi juttatások és ezze| egyiĺtt a munkaadót terhelő járulékok is időaľanyosan kerĹiltek
felhasználásra. Nem rendszeľes személyi juttatások teljesítése közĺjtt szerepel felmentés,
jubileumi jutalom, közlekedési kĺlltségtérítés, étkezési hozzájźtruIás. A féléves jutalom
kifizetése teljesítésben a második félévben jelent meg, az év végí jutalom kifizetése következő
éwe źńhuződó tétel.
A dologi kiadasok szintén a tewezett szerint alakultak. A készletbeszeľzéseken belül az
élelmiszer beszerzésnél, valamint a szo|gtt|tatásokon beliĺl a gázeĺetgia díj soron

többletkiadás mutatkozik' eÍTe fedezetet nyújtanak a más sorokon megjelenő kiadas
megtakaľítások. A kaľbantaľtási kiadasok ĺagy tésze előző évi péĺumarađvány teľhére keriilt.
teljesítésre.
Felhalmozási kiadásként udvaľi játékok, valamint fenymásoló beszęrzése töľtént cisszesen

2.236 e Ft éľtékben.

Létszám:
Engedélyezett: 3lffo
Betöltött: 309 fo

7t500 cím: Németh László Általános Iskola

2008 l 2009. tanévtől ECDL oktatást és vizsgźztatást is v égez az intézmény .
onállóan műkĺjdő és gazdálkodó szerv, az onáL|őan mtĺkĺjdő oktatási intézmények gazdasźryi-

péĺtnigyi tevékenységét is ellátja.

Bevételek alakulása:
Az Iskola saját bevételének jelentős része tanulói és alkalmazottí étkezéstérítési díjak, a
tervezetthez viszonyítva75 Yo-ban folytak be. A bevétel elmaľađás oka a teljes térítési díjat
fizető tanulók szźľĺĺ'iźnak csĺĺkkenése, és egyre több a rendszeres támogatásban részesülő
tanuló.
A béľleti díjakból szźtrmaző bevétel 92,6Yo-ban teljestilt.

Awett pénzeszktiziik:
Budapest Főváros Koľmányhivätalközfoglalkoztatĺĺs támogatása 1 568 e Ft
IskolagyĹimölcs program 492 eEt
Egészséges Iskoláéľt Alapítvány 130 e Ft
1956-os forĺadďmi Emlékmuzeum Közalapitvźny 108 e Ft.

Kiadások alakulása:
Személyi jutüat.ások 97,|yo
Munkaadót terhelő járulékok 96,70Á

Dologi kiadasok 93,5Yo

Felhalmozási kiadások 100.0%
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A személyi juttatísok és a munkaadót teľhelő jáľulékok a módosított előirĺínyzatnak
megfelelően telj esültek
Az év folyamán keletkezett bérmegtakaľítasokat elsősorban helyettesítésľe, betegszabadságľa,
táppéĺuhozzájaru|ásra,megbízási díjra foľdították. Jutalmazásľa 1.583 e Ft-ot foľdítottak.
A đologi kiadások teljesítése nem hďadta męg az időaľrányos részt. A gźuenetgia
szo|gáLtatźsnáI e|őirźnyzat módosítás emelésére volt sziikség. Az e|őző évi csőtörés

helyreállítása után a víz és csatornadíj nál megtakarítás keletkezett.

Létszámz
Engedélyezett: 66 fo
Betöltött: 66 fő

71500.01 cím: Lakatos Menyhért Józsefváľosi ÁItalános Művelődési
Käzpont

A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnazium onállóan műkĺidő intézmény, pénziigyĹ
gazďaságítevékenységét a Német Lasz|ő Általanos Iskola \átja eI.

Bevételek alakulása:
A saját miĺködési bevételek az e|őirźnyzathoz képest jóval nagyobb aĺányban teljesültek.
Bevételi fonást képeznek az intézméĺyi ellátási díjak és az a|ka|mazotti térítések, együttesen

ZTYo-baĺ folytak be. Az alacsony teljesítés oka, hogy 2011-ben minden áltďanos iskolás
ingyene sen étkezhet, bevétel az aďományozóktó 1 fo lý be.

Az egyéb sajátos bęvételekbo| 3.962 e Ft folý be, ez okozza a többletbevételt atervezetthęz
képest.
Bevételt jelent a bérleti díjakból befolý 139 e Ft.

Áwett pénzeszköztik:
Fővĺárosi Közoktatas-fejlesztési Köza|apítványtól: 2010.-ről áthtlzőđó 89 e Ft.
Tempus Kozalap. Comenius pály. 1.086 e Ft.
Kiadások alakulása:
Személyi juttatások 95,Iyo
Munkaadót terhelő járulékok 97,3yo

Dologi kiadások 84,2yo

A személyi juttatások és a munkaadót teľhelő jaľulékok 95,|%o-rateljesü1tek.
A személyi juttatások a20I|. évi|étszźmelvonás miatt mutatnak csökkenést. Nem rendszeres

személyi juttatásként kifizetésre keľült étkezési hozzájaru|ás' kĺizlekedési költségtéľítés,
jubileumi jutalom.
A dologi kiadások feIhaszná|ása& ,fYo-ban teljesült. A gázenetgia szo|gá|tatas díj 100%-on

teljesült.
Az Iskola évközben megoldotta a koľábban gondot jelentő oľvosi szoba előírĺásoknak

me gfelelő átalakjltásźt' a mel l ékhelyi s é gek felúj ítás át.

Létszámz
Engedélyezett: 59 fó
Betöltdtt: 59 f(ĺ
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71500.02 cím: Deák.Diák Áltulános Iskola

A Deak-Diak Általĺĺnos Iskola önállóan működő intézmény, péĺuugyí-gazďaságí
tevékenységét az önállóan mtĺködő és gazdźt|kođő Német LászIő Altalános Iskolában
kialakított gazďasźryi egység látja el.

Bevételek alakulása:
Saját működési bevételi forrása a tanulók illetve az alkďmazottak áLta| befizetett
étkezéstérítési díjakból, bérleti díjakból befolý bevételek. A bérlęti díjbevétel csokkent, mivel
a bérlő nem fudott annyi tanfolyamot indítani' mint amennyit tetvezett. A mfüödési bevételek
9 6 %o -b arl telj e sültek.

Átvett pénzeszktizök:
Iskolai gyĹimĺilcsprogram l 087 e Ft.
Tempus Kĺizalapítvány Comeniuspźiyźnat 686 e Ft
B udape st Főváro s Koľmanyhivatal kozfo g|a|koztatźls támo gatás a 432 e F t
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapifuźny 87 e Ft.
Defü téľi Iskola fennmaĺadásáéľt Alapítvany 500 e Ft.

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások 98,8yo
Munkaadót teľhelő jĺíľulékok 99,3yo
Dologi kiadások 95,8yo
Felhalmozrísi kiadások: |00'00Á

A személyi juttatások és ezze| egyutt a munkaadót terhęlő járulékok fe|hasznźiźlsa közel
t00,%o-barlttiľtént.
Nem ľendszeres személyi juttatasként kifizettek étkezési utalványt, teljesítményosztonző
juttatást, pedagógus továbbképzést.
A dologi kiadások teljesítése a módosított elóirányzathoz képest 95,8oÁ-ra teljesült. 20|I. éví
pénzmaľadvtny 2 700 e Ft., ebből szabad'péĺumaruđvany 1 859 e Ft.

Létszámz
Eĺgeđé|yezett: 62fő
Betöltött: 62 fő

71500.03 cím: Losoncĺ téľi Általános Iskola

A Losonci téri Áttalĺínos Iskola tinállóan múködő intézméĺy, pénztigyĹgazdasági
tevékenysé gét az önríllóan mfüödő és gazdálkodó Német Lász|ő Altalános Iskola látja eI.

Bevételek alakulása:
Az intézmény saját mfüödési bevételeként jelenik meg a tanulók étkeztetése, a bérleti díjak,
úszótanfolyamidíjbevételek,alka|mazottaktéľítései.
A térítési díjak teljesülése 55 %o-os. A bérleti díjakból szźrmaző bevétel I.256 eFt.

Äwett pénzeszköztik:
Fővaľosi Önkormanyzattźtmogatása 150 e Ft
Iskolai gyĹimölcsprogram 1 510 e Ft
Budapest Főváros Koľmányhivatala 1 451 e Ft
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First Rate EU Projekt Univers. Haĺurover 299 eFt,
Artemisszió Alapítvany 143 e Ft.
l956-os forradalmi Emlékmúzeum Kĺjzalapítvźny 207 ęFt.

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások 96,I%0

Munkaadót teľhelő járulékok 96,80Á
Dologi kiadások 84,3%;0

Felhalmozási kiadások: 100,0%;0

A személyi juttatások 96,Iyo, a munkaadót terhelő járulékok 96,8%o-baĺĺ kerültek
felhasználásľa.
A dologi kiadások kĺiziil a Vásĺíľolt élelmezés, mint céljellegrí kiadás 99,8Yo-ban teljesült. A
készletbeszeĺzések teljesítése 85,7oÁ-os, a szolgźitatási kiadásoké 85,1%-os.
Felhalmozási kiadás 851 e Ft értékben, 100%-ban valósult meg.

Létszámz
Engedélyezett: 9f fo
Betöltött: 92 fő

71500-04 cím: Práter Általános Iskola

A Práter Altalanos Iskola önállóan mfüĺjdő intézméĺy, péĺlnlgyi-gazdaságĺ tevékenységét az
önállóan mfüödő és gazdálkodó Német Lász|ő Altalanos Iskola látja el.

Bevételek alakulása:
Az ĺntézmény saját bevétele elsősorban bérleti đíjbevételekből és tanulók á|tal beťlzetett
étkezéstétitési díj akból képződik.
A bérleti díjakból atewezeĺt bevétel 100%-ban folyt be.

Mfüödési célú trímogatáséľtékií bevételtik I I97 e Ft volt.

Ätvett pénzeszköziĺk:
Iskolai gyĹimölcsprogram 395 e Ft.
Bp. Fővaľos Kormanyhivata|aMunkaügyi Központ 802 e Ft.
1956-os foľľadalmi Emlékmuzeum Közalapítvźny 207 ęFt.

Kĺadások alakulása:
Személyi juttatasok 97,3yo
Munkaadót terhelő jĺáľulékok 97,0vo
Dologi kiadások 94,7yo

Felhalmozási kiadások: 9|'8yo

A személyi juttatások teljesítése a módosítotí eLőirźnyzaürak 97,3oÁ-a. Az év folyamĺĺn
egyszeÍ kerĹilt soľ jutalom kifizetésére a béľmegtakaľítas terhéľe. Kifizettek
szakkönyvtámogatást, költségtéľítéseket, valamint jubileumi jutalmat. Betegszabadság
kiťrzetésére közel 1 000 e Ft-ot foľdítottak.
A munkaadót terhelő jarulékokat a személyi juttatasoknak megfelelően hasznrĺltak fel.
A dologi kiadások felhasznáIása 94,7Yo-ban teljesiilt. Az intézményi tizemeltetési és

fenntartási kiadásoka 1' 345 e Ft-ot foľdítottak.
Az Iskola új tomateľmet kapott, és sor került a teljes épület tisztasźąi festésére is.
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A tomaterem felszerelésére 4 820 e Ft-ot céljellegű tĺímogatasként kapott az iskola.
Kaĺbantaľtási munkák köziil csak a legsztikségesebbeket végeztetik el.

Létszám:
Engedé1yezett:
Betöltött:

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő j árulékok
Dologi kiadások
Felújítási kiadások:
Felhalmozasi kiadások:

45 fő
45fo

71500.05 cím: Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvíĺ Általános
Iskola

A Molnar Ferenc Általanos Iskola ĺjnállóan mrĺkc'dő intézmény, pénzügyi-gazđasági
tevékenységétaz ĺjnállóan mfüĺjđő és gazdálkodó Német Lźsz|ő Altalános Iskola látjae|.

Bevételek alakulása:
A saj át miĺködési bevételek 92 %-barl telj esiiltek.
Az intézmény bevételeinek fo forrása az e|Iátottak és az alkalmazottak által beťĺzetetť
étkezéstéľítési díj, mely 93 %-os teljesítést mutat.
Egyéb bevétel szźrmazik tanterem, tomaterem béľbeadásából 2.868 e Ft, káľtéÍítésből JI eFt,
valamint ÁFA visszatérítésből 270 eFt.
Aw ett pénzeszkőziik 1 00%-ban telj esiilt
Bp. Főv. onkorm. Spoľtcélú tám. 50 e Ft.
1956-os forľađalmi Emlékmuzeum Kĺizalapitvźny 21 e Ft.
Tempus Comenius pźiyźnat 1 111 e Ft.
Tankönyvkiadó 505 e Ft.

97,5yo
96,2%;o

97,4yo
I00,0oÁ
624 eFt

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő jĺĺrulékok tervezettnek megfelelően alakultak.
Az a|ka|mazotĺak a minőségi munkáéľt, a tĺibbletmunkáért juttatásban részesültek, melynek
feđezete a teljesítményösztönző, valamint a kiemelt munkavégzéséľt kapott keľeset
kiegészítés. A cafetéria keľetből I f54 marudvany keletkezett, mely összeget visszautalt a
fenntaľtónak. A dologi kiadrĺsoknál 2 3f5 e Ft maľadvany keletkezett, meglakarítás volt a
személyi jĺivedelemadónál, a ľehabilitációs hozzźĺjźtrulźsĺlźtl. Az élęlmęzési kiadások
felhasználasa 100%-os. A szolgáltatĺással kapcsolatos kifizetések nagy része szerződésen
alapul (ľiasztórendszer felĹigyelete, iĺodai gépek karbarŃartása, gtzkazźn kaľbantartása,
postafiók béľleti díj, stb.). Az eszkozbeszetzések a mfü<idéshez szükséges kaľbantaľtási
anyagok, tisztítószerek, nyomtatvanyok beszerzésére iranyultak. A karbantartasi munkákat
saját dolgozőkka| végeztetik, ezze| is csĺjkkentve a kiadásokat. A közuzemi díjak fizetésę
| 00% a módosíto tt e|őir tnyzathoz képest.

A felújítási kiadásoknál az ntézrnény villanyvezeték fe|tĄításálra 501e Ft céljellegĺ
támogatást hasznźit fel. A fe|ha|mozási kiadásokban a Comenius pá|yźuaton nyeľt összegből
inteľaktív táb|źLtvźsáto|tak237 e Ft értékben. A felhalmozásíkíađźlsok <jsszege 6f4eFt.
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71500-06 cím: Vajda Péteľ Enek.zenei Altalános és Sportiskola

A Vajda Péteľ Általanos Iskola ĺjnállóan működő intézmény, pénzügyĹgazdasźryi
tevékenységétazĺjnállóan mfüödő és gazdá|kodó Német Lźtsz\ő Altalános Iskola látjaeI.

Bevételek alakulása:
Saját miiködési bevételek főként az e||átottak étkezési befizetésébő| _ 42 Yo-ban teljesült -,

valamint toľnaterem, teniszpályabérbeadásából _ 7I0 ę Ft _ ađódnak. Kapott kártérítés 386 e

Ft.

Awett pénzeszktizök:
UPI sportpáLytnat 5.511 e Ft
Iskolai gyĹimölcsprogľam 1 187 e Ft
Balassi Intézetpá|yázat 150 e Ft
Szer-teleniil Egészségesenpá|yźnat 780 e Ft
Budapest Főváros Koľmányhivatal közfog|aLkoztatźts tĺímogatása 1 846 e Ft
1956-os foľradalmi Emlékmuzeum Kĺjzalapítvány 120 e Ft.

Létszálmz
Engedélyezett:
BetöItött:

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások
Munkaadót teľhelő j árulékok
Dologi kiadások
Felhalmozasi kiadások:

Létszámz
Engedélyezett:
Betĺjlt<jtt:

87 fő
87 fő

74 fő
74 fő

98,lYo
97,r%;o

93,5oÁ
99,6yo

A személyi juttatasoknál béľmegtakarítás terhéľe jutalom nem keriilt kifizetésre' A járulékok
alakulásĺĺnál a gyeľmekápolasi tźrypéru mértéke ntivekedett. Nem ľęndszeres juttatásként

szakkönyv hozzájźru|ást, étkezési hozzájátrulźst, közlekedési költségtérítést fizetüek.
A dologi kiadasok teljesítése 93'SoÁ-os. Az eszközfejlesztések fonását pźt|yazati
p éĺueszkiĺ zrikkel i gyekeznek kie gés zíteni.
Az intézsnény többször je|ezte, hogy dologi kiadásain nem tud további megtakarítast elérni. a
múemlék jellegrĺ épület tĺjbbletterhęt rő út, többlet kiadást jelent a felújított spoľťudvaľ
karbantartása (fiĺnyírás, locsolás), az iú konyhiíhoz szfüséges tisztítőszerekbeszerzése, de ez
a terv ezésné| már fi gyelembe vételre kerĹilt.
Felhalmozási kiadás cím 560 e Ft értékben teljesĹilt.

71'500-07 cím: Józsefváľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani
Kłizpont és Általános Iskola

Az Intézmény ĺinállóan mfüödő, pénzligyi-gazdasági tevékenységét az ĺinállóan miĺködő és

gazdá|kođő Német Lźsz|ő Altalános Iskola |átjael.
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Az onkormźnyzat 272\20O5NI.9. sz. Alapító okiratában meghatfuozottak szerint többcélú
íntézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani központ és általános iskolai feladatokat lát
el.
Azintézmény sajátos nevelési igéný tanulók szegregźút oktatása mellett ellátja a józsefuaľosi
óvodfü és többségi általanos iskolfüba integrált sajáton nevelési igényi gyermekek-tanulók
szakmai segítését.

Bevételek alakulása:
A saját mfüĺjdési bevétel az étkezési téľítési díjak (ellátottak, alkalmazottak) befizetéséből, a
toľnaterem kiadásából, az eseti béľleti díjakból, és a munkavállalók magáncéIú
telefonhasznźtlaáért ťlzetett költségtérítésből tevődik össze. A bérleti díjbevétel elmaľad a
teĺłezettő|, a tornaterem bęźnása miatt helyreállítási munkfüat kellett elvégezni. Az
étkezésből szźĺrmaző bevételkiesés az ingyenesen étkezók és az 50 oÁ-os térítési díjat ťlzetok
źúr enďező đés éb ő l adó dik'

Átvett pénzeszkiiztik:
1956-os forradalmi Emlékmuzeum Közalapítvlány 207 eFt.

Kĺadások alakulása:
Személyi juttatások 98,5%;0

Munkaadótteľhelőjrĺľulékok 97,5oÁ
Dologi kiadások 89,20Á
Felhalmozasi kiadások 99,3yo

A személyi juttatások az e|oirźnyzatnak megfelelően kerültek felhaszná|źma. Nem rendszeres
személyi juttatásként teljesítettek tcibbek közĺjtt étkezési hozzájáĺu|ást, közlekedési
költségtérítést. A munkaađót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal aľĺínyosan teljestiltek.
A megbízási díjak a saját munkaválla|ő rész&e mosás-vasalás kiťrzetése, a toľnateľmi
bérbeađás miatti foglalkozások ďatti ügyelet, takarítiís, a gyermekvédelmi felelős részéte
kifizetętt megbízási díJ, valamint őraadő logopédusnak kifizetett ĺisszeg. A taľtósan
hiányzőLła jutó feladatokat helyettesítéssel olđjak ffi€g, az alapilletmény teľhére.
Peđagógusnapra jutalmat kaptak a dolgozók a béľmegtakarítás teľére fenntaľtói engeđéllyel.
A dologi kiadások szintén atervezett szeľint alakultak.
Felhalmozási kiadásoknál szĺĺmítastechnikai eszkĺizök, fejlesĺő eszközök beszerzésę szeľepel
625 e Ft éľtékben.

Létszám:
Eĺgeďé|yezett:
Betöltött:

71500.08 cím: Józsefváľosi Nevelési Tanácsadó

A Nevelési Tanácsadó önĺĺllóan működő intézlnény, péĺuugyi-gazđasági tevékenységét az
önállóan mfüödő és gazdálkodó Német LászIő Attalĺĺnos Iskola |átjae|.
Feladata a keľĹiletben éIő, illetve a kerĹileti nevelésĹoktatĺĺsi intézményekbe jőÍć,

beilleszkedési, magatartási zavarral és tanulási nehézséggel kiizdő gyermekek komplex
pszichológiai, pedagógiai, logopédiai ellátása szakszo|gáLati szinten.

Bevételek alakulása:
Saját bevétele nincs.

6I fő
6I fo
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Azintézménytinkoľmányzatitamogatásbólgazdálkodik.

Átvett pénzeszktiztik: Nem kapott tĺĺmogatást.

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások
Munkaadót teľhelő j árulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

Létszám:
Engedélyezett:
Betöltött:

ĺw ett p énzeszkiiziik: nem volt.

Kiadások alakulása:
Személyi juttatasok
Munkaadót terhelő j árulékok
Dologi kiadasok
Felhalmozasi kiadások

97,8yo
95,7oÁ
92,Lyo
nem tĺiľtént

A személyi juttatások időaranyosan kertiltek felhasználasľa. Nem rendszeľes juttatásként

ltazási, étkezési költségtéľítés keľült teljesítésľe. Pedagógusnapi jutalmat a béľmaradvány és a
20| |. éví Z%o-os,,osńoÍ7zo,'keret terhére fizettek.
A munkaadót terhelő jĺĺľulékok kifizetése a személyi juttatásokkal aľiínyos.
A doIogi kiadásoknál az eszkozbeszerzések csak a miĺködéshez nélkülözhetetlen
beszerzésekre iľanyultak. Szolgáltatasokkal kapcsolatos kiadások nagy része szerződésen
alapul (iľodai gépek karbantartása, telefonszolgáltatás). A készletbeszerzéseké 35%o.os, a
szolgá|tatźtsoké ellenben 72%o-os. Ennek oka a közĹizemi díjak, a karbantaľtási kiadások,
valamintazuzemeltetésikiadásoke|őkźnyzatźnaktullépése.

71500.09 cím: Józsefváľosi Zeneĺskola

A Zeneiskola ĺjnállóan mfüödő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az tjnállóan
mfüiidő és gazdálkodó Német LászIő Általrĺnos Iskola Látjaet'.
Az Iskolában alapfokú zenei oktatás folyik. A tanulói |étszźtmnem csö'kken, sőt az érdeklőđés
a|apjźn még nagyobb igény lenne miĺvészetiképzésľe, mint amennyit jelenleg vállalni tud az
intézmény.

Bevételek alakulása:
A saj át működési bevétel 92,4 %o-baľ' telj esült.
A téľítési díjak befizetését - 92,27%o-ban folyt be - elősegítí a ńsz|etťtzetési lehetősóg, mely
kedvelt a szĹilők ktjrében. Az iskola által nyújtott tandíjkedvezméĺy 486 e Ft volt, melyet
szociális illetve oľvosi alapon nffitott. A terembéľleti díj kieés kiilső megkeľesés lĺtnyában
911 e Ft volt. Elsősorban művészeti célokat szolgá|ő tevékenységekľe adnak bérbe
helyiségeket.

f7 fő
f7 fó

99,Uyo
99,5o/o

83,lyo
nem történt
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A személyi juttatasok és ezzę| egyĹitt a munkaadót terhelő járuiékok is a tervezettnek
megfelelően kertiltek felhasználásra. Nem ľendszeres személyi juttatásként tĺjbbek között
kifizettek közlekedési kĺlltségtérítést, étkezésihozzájźlrulást, iĺdülésihozzájźtruIást.
E|őirźnyzat tullépés a helyettesítés, túlóra soron jelentkez1k, fędezete az alapilletmény.
A dologi kiadások fe|hasznáLása megfelel a tewezeľtnek. Az lntézmény múkĺidéséhez
elengedhetetlen beszeľzéseket telj esítették.

Létszámz
Engedélyezett:
Betöltött:

Ltv ett pénzeszközök: nem volt.

Kiadások alakulása:
SzeméIyi juttatások
Munkaadót terhelő j árulékok

52 fó
52 fő

80100 cím: Józsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat

A Józsefuarosi Önkormányzat Képviselő-testülete 408l20t1.(10.20.) hatźrozatában döntött a

Józsefu áĺo si Vĺíľostizemeltetési Szolgálat felállíĹísríról.
A Képviselő-testĹĺleti dĺĺntés a|apjźn a Józsefuáľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat tevékenységi
kĺjrébe tartoznak és saját szervezet1el alaptevékenység keľetében látja el az a|źĺbbí feladatokat:

- keľiileti biztonsági.rendészeti feladatok, mely önkoľmányzatí önként váIlaltfeladat.
- keľĹilęti kezelésű utak karbantartása, úthibak táb\azási és lámpźzási feladatai, mely

önkormányzati kötelező feladat
- Pa,rkok, z<ildfelületek kezelése, karbantartása, mely önkormrínyzatiki>teIező feladat
- LÉLEK Progľam végrehajtásanak központjaként a Józsefuarosi Varosüzemeltetési

Szolgálatot j elölték ki.
- Teleki téri piac iizemeltetése
- a kerület takaľítási munkálatainak elvégzése

A testiileti d<jntés alapjźn megkezdődĺjtt a fenti tevékenységek megszervezése, személyi
valamint anyagi-technikai feltételeinek kialakítasa.
A ,,JoFruK'' csoport részére, egyenruhak, gépjáľmúvek vásaľlása, mely lehetővé tette a
rendszeres jáľőrozést, segítve a biĺn megelőzést.
Felmérést készítettek a kerület tlt há|őzatáĺól, felderítették a
területeket.
A paľkok és zöldteriiletek tavaszi munkáira teľvet készítettek,
kivitelezéshez szĹikséges eszközöket.
A LÉLEK pľogram megvalósítasáůtoza Koszoru utcai lélekhźzręndbetétele megtöľtént.

Az ebben a pľogramban részvevő hajléktalanoknak a szálláson kívĹil munkalehetőséget is
biztosítottak, ók végzik a keľĺilet rendszęres napi rutinú takarításźLt, előre megtervezett
foľmában.
A Teleki téri piac mfüödtetésétáBĺette,megkezdték a piac otzését saját dolgozókkal'
A felmeľĹilt karbantaľtasi problémĺĺkat is mĺár saját dolgozókkal/szakmunkĺísoU igyekeztek az
akkoľ adott lehetőségek*rez képest megoldani.
Fokozott figyelmet fordítanak az utcźl<, terek tisztasźtgźtra, kĺilön<js figyelemmeI a sitt és

egyéb szemét leľakásanak megakadály ozásźna.

káýűzásr a, j av ítźsr a szoruló

folyamatosan beszerezték a

54,2oÁ

63,8o/o
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Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

5r,3yo
99,60Á

A személyi juttatások és a dologi kiadások felhasználása elmaľad a tervezettől. A dologi
kiadásokon bęlül akészletek beszerzése 47Yo-os, a szolgáltatasoké 96oÁ-os.
Felhalmozási kiadások soron gépek, jármúvek beszerzés, valamint a lÉLpr programhoz
kapcsolódó épiilet áta|akitź.si munkfü szerepelnek összesen f09I6 e Ft összegben.

Létszámz
Engedélyezett:
Betöltött:

62 fó
35 fő

III. Egyéb

Az onkoľmányzat intézményeiben és a Polgáľmesteri Hivatalban foglalkoztatottak2011. évi
engedélyezett és átlagos statisztikai állományát a rendelet-tervezet 5. sz. táblázata mutatja
be.

Az onkormányzat źital20|1. évben nyrijtott ktizvetett támogatások összegét célonként a
rendelet-tewezet6.sz.tźlblźľ;atatartalmazza.
Az elidegenítési kedvezmény az önkoľmtnyzati rendelet alapjźn jań, f}|I. évben a
vételarból elszámolt kedvezményt jelenti. Az ingyenesen vagy kedvezményesen bérbe adott
helyiségek kiesett bérleti ďija a bizottsági határozat alapján jaľó bérleti díj csökkenéseket
tartalmazza. A helyi ađókból - építményadó - méltányossźryi a|apoĺ cisszesen fI9 e Ft,
gépjarmíi adóból 54 e Ft lett törĺjlve.
Szociális alapű étkezési, gondozási díjkedvezmény összege76.859 e Ft volt.

A tervezett tiibb éves kiitelezettség-vállalások teljesítési adatait a rendelet-tervezet 7. sz.
táb|ázata r észLetezí évenkénti bontasban.

f011. évi egyszeľĺĺsített beszámoló

A helyi önkoľmanyzatok'ről szóló _ többsztir módosított _ 1990. évi LXV. tcirvény
(továbbiakban: otv.; 92lA s (1) bekezdésben előíľt köte|ezettség a|apjźn, va|amint az
áLLamháztartás szervezetei beszamolási és könywezetési kĺĺtelezettségének sajátosságaiľól
sz,ő|ő, tĺibbször módosított 24912000. c{JI. 24.) sz. Koľm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 10. $ (7) bekezdésében megfogalmazottak alapjaĺ a rendelet-tervezet 8. szĺímú
tźhlźuata szerint terjesztem elő jóvahagyásra Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi
onkoľmányzata 20tI. évi egyszeríĺsített beszámolóját, melynek 1. oldalan szeľeplő
egyszeľíísített méľleget a renđelet-tewezęt 3la, sz, táblźzata szerinti auditĺílási eltéréssel
korľigáltunk
Az egyszerusített beszámoló taľtalmazza az egyszeľűsített mérleget, az egyszerusített éves
pénzforgalmi jelentést, az egyszeľíisített péĺumaradvríny-kimutatást, valamint az
egyszerűsített eredmény-kimutaüĺst.
A 2010. évi pénzmaradvźny e|szźmolásĺíhoz kapcsolódó koľľekciós tételek miatti íntézméĺyí
befizetési kötelezettségeket támogatás értékv miĺkcjdési céIra źlíĺęÍt péĺuesrkozkéÍtt, az
alulfinanszíĺozźs összegét támogatas éľtékĺí miÍködési céLra átadott péĺueszközként kell
elszámolni, amely az intézményi és önkormĺányzati kcjľt érintően a módosított e|őirźnyzatban
296.465 e Ft-ot, a teljesítésbenis 296.465 e Ft-ot tesz ki. Egyéb đllp|źződás összeg 3.47I eFt,
me|y az intézmények és az önkoľmányzat között a MNP II. elszámolásából adódott. A
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fordított éÉa számvíteli elszámolási szabályaiból ađódóan a dologi kiadások és a működési
bevételek teljesítési adata 297 .059 e Ft, szintén duplrízódásként jelenik meg. onkormanyzati
szinten e koľrekciós tételek mind kiadási, mind bevételi szinten halmoződźtst jelentenek. Az
egyensúly fenntartása érdekében ezekkel az összegekkel a 20II. évi költségvetés
teljesítésének méľlegben az átvett és az źńadott pénzeszközök adatait, valamint a múködési
bevételeket és a dologi kiadásokat csokkęntetttik. Az egyszenisített pénzforgalmi jelentésben
nem lehet a módosítást elvégezni. A mfüödési pénzforgalmi bevételek teljesített ĺisszegében
aze|őző évi költségvetési kiegészítések összege _ 331.915 e Ft - technika jelleggel, számviteli
elszámolási előírás a|apjźn kétszeresen kimutatásra kertil, ezért ezzeI az cisszeggel
csökkenteni kell a tényleges működési bevételt.
Az egyszer(isített pénzforgalmi beszámoló, a20II. évi költségvetés teljesítésének mérlege és

a zárszttmadési rendeletteľvezet bevételi és kiadási e|őírtnyzat és teljesítés adatai
vég<isszegeinek eltérését a ||. számú szövegkozi táb|ázatbanvezetjÍik le.

11. sz. szłivegkiizi tá'ůllázat
Kimutatás

az ewszeríĺsített beszámoló, a kiiltségvetés teljesítésének méľlege és a zárszámadási
ľendelet-te w ezet adatainak eltéréséről

Az eltéľések az egyszeriisített beszámoló összeállításaľa vonatkozó szabályok miatt
jelentkeznek, így

. be kell mutatni a költségvetési bevételként és kiadásként el nem számolható
kiegyenlítő, fiiggő, átfutó bevételeket és kiadasokat, és

o apénzmarudvány elsziímolása miatti duplazódást

Me: ezeľ Ft
Mesnevezés Eľedeti Módosított Teliesítés
Bevételek
EgyszerÍĺsített pénzfoľgalmi j elentés
Le: - kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel

- pélumaradvźny e|szárĺlolás miatti kerületi
dup1rázódás

- intézmények közötti duplazódás műk.bev.
- fordított áfa

Le: e|oző évi költségvetési kiegészítések
Zźr szźmađási rende le t-terv ezet é s a kĺi ltsé gvetés
teliesítésének mérlese

26 s}l 067

25377 416

-296 465

-3 471

25 077 480

23 077 879
-58 403

-296 465

-3 47r
-f97 059

22 422 48r
-33r 9r5

22 090 s66

Kĺadások
Egyszeľűs í tett p éllzforgalmi j elenté s

Le: - kiegyenlítő, függő, átfr]tó kiadás
- péwsrlaruđvĺĺny elszĺĺmolás miatti kerĹileti

duplazóđás
- intézmények közötti duplrízódás dologi kia'
- fordított áfa

Zár számađasi ľendele t-terv ezet és a kö lts é eveté s

és teliesítésének mérlęge

26 50r 067

26 501 067

2s 377 416

-296 465

-3 47r

25 077 480

19 443 r41
38 034

-296 465

-3 47r
-297 059

18 884 180
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Az otv. és a Korm. ĺendelet előírásai szeľint a Képviselő-testĹilet által elfogadott _ a
kclnywizsgálói jelentéssel ellátott _ 2011. évi egyszenĺsített beszámo|őt 20tf. június 30-ig
kozzé kell tenni a Beltigyi Közlönyben és a Cégközltinyben, és egyidejűleg _ Ietétbe helyezés
céljából _ meg kell küldeni az A||ami Számvevőszékrészére.

Ktinyr.vizs gálĺíi j elentés
Józsefváľosi onkoľmányzat az ow. 92lA. $ (1) bekezđése értelmében könywizsgźia,ľa
kotelezett. A könywizsgá|ői feladatokat a C.C. Audit Könywizsgáló Kft \átja eI (1148.
Budapest Fogaľassi út.58, MKVK ig. sz.: 00062.), a k<ĺnywizsgálatot végzi dr. Szebęllédi
Isfuán MKVK ig. sz.:00f43l.
Az otv. 92/A. $ (l)- (2) bekezdéseiben előíľt kĺjtelezettség, döntési feltétel biztosítása
érdekében a 20II. évi zźrszźlrrĺadási rendelet-teľvezethez, illetve az egyszenĺsített
beszámolóhoz kapcsolódó kĺinywizsgá|ői jelentés az e|őterjesztés 1. mellékleteként kertil
bemutatásra.

Belső ellenőrzési tevékenységről beszámolĺó
Az otv. 92. $ (10) bekezdése éľtelmében: A polgármester.a tárgyévľe vonatkozó _ kulon
jogszabályban meghatórozott _ éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat
felüglelete alá tartozó kakségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves
Ôsszefoglaló ellenőrzési jelentést _ a tárglévet kĺ)vetően, a zárszómadósi rendelet-tervezettel
egyidejűleg _a képviselő testület eIé terjeszti.,, E kötelezettségnek az előterjesĺés 3.
mellékletében foglaltak a|apjarlteszok eleget.

Kéľem a Tisztelt Képviselő-testiiletet az a|ábbihatźrozatĺjavaslat elfogadĺásaľa, a20|1. évi
kĺiltségvetés végrehajtásáról sző|ő beszźmroló megvitatásźna és elfogadásáĺa, a zźnszánadźsi
rendelet megalkotásara.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja az előterjesĺés 1. sztnt mellékletében rész|etezeĺtek alapjĺĺn az

onkormanyzatbeÍlajthatatlankövetelésekhitelezésiveszteségkéntvalóleírását.
2. elfogadja az eloteqesztés 3. szźmt mellékletét képezó ,,Beszámolő a 2011. évben

v é gzett bel ső ell enő r zési vizs gálatokľó ľ' szóló beszámo lót.
3. elfogadja az onkoľmanyzat 20II. évi gazđá|kodásárő| szóló szĺiveges

beszámolót.
Felelős: Polgármester
Hataridő: azonna|

Budapest, 2012. ápri|is 26.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina 7Ü1Z ÁPR 2 T

2012 Á^PR 27.

'(Ą
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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat Képvisető.testületének

.120Í2. (. . ..) önkoľmányzati ľendelete

a 2011'. évi kii ltségv etési zárszámadásľól

Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi Önkormányzat Képviselő-testiilete az
źilałnháztartástőI szóló 201I. évi CXCV. törvény 91.$ (1) bekezdésben kapott
fe|hata\mazás a|apjźn' az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghataľozott
feladatköľében eljiĺrva a következőket rendeli el:

1. Azárszátmadás bevételeinek és kiadásainak fő łisszege, a hiány és a többlet
méľtéke

1.$ (1) Az onkormźnyzatz}Il, évi költségvetésérőlés végľehajtastszabźiyairól szóló
9 l 20 1 | . (II. 2 1 . ) onkon.nányzati rendelete vé grehaj tását

a) 18.26f.878 ezer Ft, azaz Tizennyolcmilliaľd-kettoszázhatvankettőmillió-
nyo\cszázhetvennyolcezer forint költségvetési pénzfoľgalmi bevételi
főtĺsszeggel
b) 19.167.380 ezer Ft, azaz Tizenkilencmilliard-százhatvanhétmillió-
hźromszázĺyolcvanezer forint ktiltségvetésĺ pénzforgalmi kiadási
főtisszeggel
c) 1.966.290 ezer Ft, azaz Egymilliard-kilencszázhawanhatmillió-
kettoszźtzłjlencvenezerfoľintf inanszíľozásibevétellel
d) 310.555 ezer Fto azaz Háromszźztizmillió-ĺitszźnotlłenotezer forint
finanszíľozási kiadással
e) 3.206.386 ezer Ft, azaz Hárommi1liárd-kettőszźvhatmi||io-
hált omszźunyo lcvanhatezer forint n ettó tö b b lettel
jóváhagyja.

(2) Az onkoľmányzat 2O|1. évi bruttó pélumarađvźnyát 3.206.026 ezer Ft-ban,
melyből működési I.996.f37 ezer Ft, felhalmozási -445.946 ezer Ft,
ťtnanszirozási múveletek egyenlege |.655.735 ezer Ft, a vállakozźsí tevékenység
erdeményét 360 e F-ban, az eLĺĺzo évi fel nem haszráLtpéĺumaradvarryát 677.627
ezer Ft-ban határozza meg.

2, Az iinkoľmánvzat bevételeĺ és kiadásaĺ

2.$ (1) Az,onkoľm ényzatl. $.(1) u"l.""ae, szerinti bevételi és kiadĺísi főösszeg
eIőfu źnyzatcsoportonkénticisszegeitazt,melléklettarta|mazza.

(2) Az onkoľmányzat 20II. évi költségvetésének és teljesítésének méľlegét
kĺi ltsé gvetési szerkeze tb en az 1 /a. mellék|et tartalmazza.

(3) Az onkormanyzat fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az |lb,
melléklet tartalmazza.
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(4) Az onkormĺányzat feliljítźtsi kiadások célonkénti teljesítését az tlc. melléklet
tartalmazza.

í5) ĺ, onkoľmrínyzat tźtmogatás éľtékű működési és felhalmozási céIra' valamint
állanrthaz;taÍtáson kívĺilről mfüĺĺdési és felhalmozasi célra átvett pénzeszközök
előir źny zatainak telj e s íté s ét az I l d. melléklet tartalmazza.

(6) 
^z 

onkormányzat támogatás éľtékú műköđési és felhalmozási céIra. valamint
ál|anháztaÍtáson kívtili múködési és felhalmozási célľa átadott pélueszkozok
e|őirźnyzatainakteljesítésétaz|le.melléklettarta|mazza.

(7) Az onkormanyzat működési cél- és általános, a fęlhalmozási, felújítási
céltartalékeIőirźtnyzatáta|lf .melléklettarta|mazza.

(8) Az onkormanyzat az á||arrli támogatások jogcímenkénti bevételi e|ókányzataít és

azaďőbevételekteljesítésétazl/g.mel1ék|ettarta|mazza.

3. Az tinkorm ányzatvagyonával kapcsolatos adatai

3.$ (1) Az onkormźnyzat}}|I. december 3l-i hitelállomanyát és adósságszolgźt\attfta2.
melléklet, az onkoľmźnyzat adósságot keletkeztet0 ow. 88.$(2) bekezdése
szerinti éves kötelezettségĺá||alásának (hitelképességének) felső hatrĺrát a 2/a.

számú melléklete tafta|mazza.

(2) Az onkormányzatvagyolú<lmutatását a 3. melléklet, a mérleg auditálasi eltéľését
a3la. melléklet, a vagyonkataszteľben nem szereplő ingatlanokat a 3/b. melléklet
tartalmazza.

(3) Az onkoľmanyzat az átmenetileg szabađ pénzeszközök terhére e|he|yezett
lekotottbetétekźilomźnváta3lc.me|Lék|ettartalmazza.

4. Áz önkoľmányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok

4.s Az onkormanyzat azButőpai Uniós támogatással megvalósult pľojektek kiadásait a
4l e.I .-4l e-15. mellékletek taľtalmazzźů<.

5.$ Az onkoľmányzat íntézményeiben és a Polgrármesteľi Hivatalban foglalkoztatottak
átlago s állomĺínyi létszámát az 5 . melléklret tarta|mazza,

6.$ Az onkormányzatźlta| nyujtott közvetett tĺímogatasokata6. melléklet tarta|mazza.

7.$ Az onkoľmrĺnyzat a többéves kötelezettség-vźůlalások teljesítését címenként a 7.

melléklet tarta|mazza.

8.$ Az onkoľmányzat egyszeriisített beszámolóját a 8. melléklet tartalmazza, az
egyszeríisített mérleg, az egyszerusített pénzforgalmi jelentés, az egyszerusített
eredmény kimutatás, azegyszeĺusített pénzmarudvźny kimutatĺás szerinti bontĺĺsban.

9.s Az onkormanyzat 2011. évi kĺiltségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének
számszeni kimutatásai t a 9 l 1 -9 l | 9' mellékletek tzrtalmazzźk.
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5. Az iĺnkoľm ányzat költségvetésének telj esítése címenként

10.$ (1) A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartoző <ĺnállóan műkcjdő intézmények
költségvetési bevételi és kiadĺási módosított elofuányzatźlnak teljesülését
intézményenként a 4. melléklet tarta|mazza" a 10000, 10000-01, 10000-02,
címeken.

(2) A Polgĺírmesteri Hivatal kĺiltségvetési bevételi és kiadási módosított
e|őírányzatĺínak feladatonkénti teljesülését a 4. melléklet tartaImazza, a 11101-
12202 címeken.

(3) A Polgĺírmesteri Hivatal műkĺjdési és felhalmozási bevételeit adó, lakás-helyiség-
ingatlan eladás és hasznosítás, valamint a fordított áfa bevétel nélküli 20II. évi
e|őirźnyzatátésteljesítéséta4/b.mellék|ettartaLmazza,

(4) A Józsefuiĺĺosi Kisfalu Kft. áltď, megbízásbó| végzett lakóház-mfüödtetési
feladatokelóirétnyzatainakteljesítéséta4/a.melléklettaftaLmazza.

(5) A Józsefuarosi Kisfalu Kft. által, megbízásbóI végzett vagyonkezelési, felujítási,
beruhlŁási feladatok e|ohányzatainak teljesítését a 4/đ. melléklęttarĺalmazza.

(6) A nÉvs Zrt.bonyo|ításáva|megvalósuló Corvin Sétány Projekt e\őirényzatainak
telj esítését a 4 l c. mel|éI<Let tarta|mazza.

(7) 
^ 

nÉvs Zrt. bonyolításával megvalósuló Magdolna Negyed Projekt II., az
Euľópa Belvĺĺrosa pľojekt e|őirtnyzatainak teljesítését a 4/e-I. és a 4le-2.
melléklet tartalmazza.

1 1 . $ Az onkoľmanyz at az ilná||őan gazđá|kodó és a hozzájl:k tartoző önállóan miĺködő
intézmények kciltségvetési bevételi és kiadási módosított eloírényzatait
intézményenként a 4. melléklettarta|mazza, a30000 - 80100 címeken.

6. Nemzetiségĺ Onkormányzatok ktiltségvetésének teljesítési adatai

12.$ (1) A Józsefulĺrosi Roma onkormrĺnyzat költségvetési bevételi és kiadási módosított
e|őhźnyzatuta .melléklettarta|mazzaa20I00címen.

(2) AJózsefuarosi Roman onkoľmányzat kĺiltségvetési bevételi és kiadási módosított
előirányzataita4.melléklettarta|mazzaa20200címen.

(3) A Józsefuarosi Német Nemzetiségi onkoľmĺínyzat költségvetési bevételi és
kiadasi mó do sított előir źny zataĺt a 4. melléklet taĺtalmazza a f03 0 0 címen.

(4) A Józsefuaľosi Ruszin onkoľmĺányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított
e|őirźnyzatuta4.melléklettartalmazzaa20400címen.

(5) A Józsefuaľosi Szlovák onkormányzat kĺiltségvetési bevételi és kiadási
mó do s ított ę|őft źnv zatait a 4 . me l lékl et tarta|mazza a 20 5 0 O c ímen.
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(6) A Józsefuaľosi Görog onkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított
e|ok tny zatait a 4 . mel lékl et tartalmazza a 20 6 0 0 címen.

(7) A Józsefuárosi Bolgár onkormányzat költségvetési bevéteti és kiadási módosított
előirtnyzataíta .melléklettarta|mazzaa20700címen.

(9) A Józsefuaĺosi Lengyel oĺlkoľmányzat kĺiltségvetési bevételi és kiadási
módosított e|okźnyzataita4. melléklet tartalmazza a 20800 címen.

(10) A Józsefuáľosi Szeľb onkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított
e|őirányzataita4.melléklettarta|mazzaa20900címen.

(11) A Józsefuiíľosi ormény Önkormányzat kĺlltségvetési bevételi és kiadási
mó do s ított e|oir ź,ny zatait a 4 . mel l éklet tartalmazza a 2 I20 0 címen.

(I2) 
^ 

Józsefuĺírosi UkÍan onkormányzat költségvetési bęvételi és kiadási
mó do sított e|ők źnv zatait a 4 . mel l éklet tarta|mazza a 21 3 0 0 címen.

13. $ Ez a rendelet 2012. május 10-én lép hatályba.

Budapest,2012.

Rimán Edina
jegyzi|

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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JÓxefrárosi Önkormányzat 201l. évi bevéte|i és kiadásai elöirányzataĺ és teljesítése
rende|et.|. sz. me||ék|et

érték: eFt.
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érték e Ft-ban

címľend
Megnevezés

Beľuházás

szam
Eľedeti ei.

Módosított
ei.

Teljesítés

11105 Gépkocsi beszerzés 10 000 r0 000

r1f01 TAMOP 3.3.2 Inf.eszk.besz. 1 163 1 163 1i10
1,1404 Betlehemi szobrok 0 188

I 140s Közvi1ásítás I 500 1 500 0

IT5O2 Józsefu. Pályaudvar 283 000 0 0

I 1601 Tolnai bolcsőde 316 8f7 372299 153 710

11601 Kerületi r ész|.r enđezési teľvek 20 000 20 000 0

I 1601 Molnár F. isk. iátszóudvaľ kiép. t0 250 C 4',72

I 1601 Batsánvi u. feilesztése
1 1601 Kun u.-i óvoda f 957 0 I4',j

11601 okmánviroda bovítése 49 404 3 749 3 764

I 1601 Százados u-i óvoda iátszóudv.kial. f5 f31 4f 559 43 724

I 1601 Horánszkv bölcsode étellift l8 634 t4638 I2 75C

1 1601 JV-Családsegíto iroda bővítése 0 f 849 2 849

11601 Koszorú u. 4-6. Szo|P,.szá||źlshely kial. t6 90r 16 90r

I 1601 Tolnai Bölcsőde beruházás

TI6Of Ônk. lakóházakkal kapcs.beľuh.Kaputel 0 3 430 3 f64
IT6Of Kéménykiváltás 0 | 632 1 363

1 1603 Corvin-Szi gony proi ekt 476 000 r20 182 94 t8f
I 1603 CSP kozmű 3 t70
I 1603 Intézménvi prosram CSP
1 1604 Magdolna n. II.-Homok u-i sportudvar 32261 32f60 0

IT604 Magdolna n. II.-MáWás tér 0 600 28 446

IT604 B űnme se 1 őz ési p á|v ázaÍ 0 tf5 If5
I r605 EU Belvárosi program 0 0 6 80C

I 1605 Józsefv. SzociáIis. Kozp. 514 000 514 000 L

I 1605 EĹi' Kozp. paľkoló építés ls0 000 c

r 160s Tavaszmezó u. c

l 160s Teleki téri oiac Ideislenes 335 000 500 253 44 19C

I t60s Teleki téri piac Ui piac 59 4r4
f0f00 Román Kisebbsée beszerzés 105 105

f0600 Göros Kisebbsée beszeľzesel f00
r1706-02 AROP 3.A.1/B-2008-00l8 Eu-s pály 8 000 8 000 8 000

1220t-0r H vatal berend ezés beszerzés 0 0 6f2
r2f0t-0r H vatal esyéb sép besz. 55 000 f0 285 I 958

tff0l-0r Jármű vásárlás 4 s00 4 s00 4 347

lzfDr-0r Szabálvsértési Iroda beruházás 350 3f4
tffjr-0r okmányiroda kamera beszerzés 4 400 0 0

tffjr-0f Üsvv. Szám.techn. eszk.beszerzés 3 750 4 77f 3 33s

rffjr-0f Számítóséoes pro gramok besz. rs 000 5 000 0

tffjr-0f Számító gépe s hźiőzatt endsz. kiép 3 750 3 750 0

rffjr-0f P énzuw i sazdá|k. rends zer l5 000 10 000 0

1220t-02 Licenc vásárlása 43 750 43 750 37 404

osszesen: 2 389 377 1 76f f10 s39 306

rendelet 1Ib. sz' me|léklet

2011. évi Hivatali kiiltségvetésbő| finanszírozott beľuházási e|őirányzatot és teljesítések

1. oldal



rendelet 1/c. sz. me|lék|et

2011. évi Hivatali költségvetésből finanszírozott felújítási elóirányzatok és teljesítések

érték e Ft-ban

címrend

szám
Megnevezés

FelúiÍtás

Eredeti ei.
Módosított

ei.
Teljesítés

I 1603 Corvin-Sz. kozmű felúi 73s 279 769 7f7 773 453

1 1603 CSP esyéb felúiítások 20 000 20 000 0

1 160s orcry kert sportpálya r34 7f5 3 444 3 6f5
1 160s Auróra felúiítás 663 750 4 7r9 4 514

I 160s EU Belv. Pr. Mária u. rekons. 0 5 rf3 7 496

I 1605 EU belv. díszkiviláeítás 54 390 54 390 f8 905

1 1605 EU belv. Szolgáltatási kömy.kialak. 76 469 76 469 0

i 1605 EU.belv. egységes gyalogos vegyesforg. 7f1 433 7f1 433 c

I 1605 EU belv. Speciális piac ĺ 060 I 060 0

I 1605 EU Belv. Identitást erosítő pr. 180 180 0

I 1605 Tavaszmező u. 5 475 3 43s 3 496

I 1605 Bláthv u. f6 994 f0 785 18 800

I 1605 Futó u." Baross u.. Horváth M.tér felúi 17 245 8 8f6 9 268

I 1605 Baross u., Kálváľia tér, Dankó u. fe|új 16 453 13 f3I 13 893

I 1605 Csepregi u, József kt,Mária u. felúi s 868 8 693 9 If8
I 1605 Lutheľ-Bezerédi-Rákóczi u. felúi 8 113 8 94C 9 386

1 1605 Horánszkv u. 13. lakásokkiváltása 591 464 619 109 L)r 677

I 1601 Nasytemplom u-i bolcsode felúi. 4 000 4 000 0

1 1601 Horánszky bölcsőde 4 000 4 000 c

I 1601 Tolnai óvoda felúi. If 813 0 t
1 1601 Német u. iskola felúi. 54 f09 5f 9f9 55 435

1 i60l Szisony u.-i óvoda felri ítása 3 450 0 I

l 1601 Sztnados u. óvoda felu 3 942 0 181

I 1601 Dankó u' óvoda felúi. 3s 875 0 945

1 1601 Szuzi. óvoda étellift felúi. f 958 c

1 1601 Erdélvi u'-i iskola felúiítás 10 250 0 L

1 1601 Práter u.-i isk. felúi. 5r2 5rf r00 866 100 86ć

t 1601 Vaida P. Iskola felúi. 7 884 T9 173 t9 542

I 1601 Molnár F.réei ép. homl. felúi' 1f3 r99 39 170 44 849

1 1601 Losonci téri Alt.Isk. felúiítása 0 3 791 3 78(
1 1ó0l Tolnai iskola felúi. 19 712 0 0

I 1601 Csobánc u.-i óvoda 4 9f8 534 76r

I 1601 Rákóczi óvoda felúi. 7 885 0 369

r 1601 Tömő u..i óvoda 9 363 4 859 5 f87
t 1601 Kun u.-i óvoda f4 640 50 837 51 961

1 1601 Káptalanfü redi sportpálya felúi. 20 000 19 944 19 944

I 1601 Bláthv o. óvoda iátszóudvar 24 640 40 067 4r f03
r 1601 Kálvária téri park felúiítása 30 000 0 0

r 1601 Lakó éoĹil etek sázhá|őzat cs er e 3rf 3r2
I 1601 Masdolna 12. 0 I 500 865

I i60l onkorm. lakások felúi ítás 0 19 687 0

I 1601 KEOP 5.3.01 N09-f009-00 1 s f99 441 f98 7r0 298 919

1. oldal



rendelet 1lc. sz. me|lék|et

2011. évi Hivatali költségvetésből finanszírozott fetújítási e|oirányzatok és teljesítések

éľték e Ft-ban

címrend

szám
Megnevezés

Fe|úiítás

Eredeti ei.
Módosított

ei.
Teljesítés

I 1601 Intézménvi felúiítás cím nélkül 0 t4 750 0

IT6Of Lakóépület felúiítás 200 008 182 008 80 048

rr602 Helvisések felúiítása 8 000 0 0

t1602 Részleges felúiítás 15 000 15 000 0

11602 Kémény kiváltása 5 000 5 000 U

tr60f Bérlakás éoítés(Dank ő u.pá]'y ázat) 0 0 46',7

11604 Masdolna negyed felúi ítása r 999

IT604 Masdolna negyed II I 634 0s5 I 634 055 r 365 062

r1604 MNII felúi'profekten kívül-hitelbol fi n. 0 0 8 7s0

If20t-01 Polsárm. Hiv. felúiítás 50 000 0 0

Iff}t-01 Hivatal, egyéb gépek felújítása 3 749

Iff}I-0r Vaidahunyad 9. parkoló 4 356 0 0

Osszesen: 6 205 016 4 850 763 3 088 941

2. oldal



értékű műktidési cé|ra átvett e ľt-ban
]ím Mesnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teliesítés

10s ]RFK tám.etsz. 51

108 Idesenforsalmi adó 3 78r 3 781

108 lelzőrendszeres hazi segítségnyúitás tám. 2 494 f 494
t08 !épszámlá|tĺs tám. - KSH 58 4l 48 l5r
108 llorm. Elsz. Felülvizss. f8s l0 44(
108 Pénzmaĺadvánv elvonás t75 498 t75 498
f01 ľámop 3.3.2-0811 -2008-0002. pźtÍyáza| 48 01( 48 010 6 332
201 ľámop 3. l'4-08/1 -2008.002 1. pá|yźzaÍ 20 344 20 344 16'784

30f Munkauevi Kp. Támoeatasa 18 f07 t8 207
601 lntézm. en. rac. K eoĺ 5,3.0 / N 09 -f009.00 1 5 p á|v ázat' | 9t( 1 970 1 97(

r604 MNP II. BRFK T3l3 Íźm, Visszaut. f37 f3i
r604 MNP II. KMOP-5. 1' 1/8.08.01 oálvazat 77 84i 77 847

1604 BM Szomszéds. Közbizt. Mellett oálv 121 3 lfl
I 605 EU Belv. - KMOP 5.f.2./B-fF-f009-0004 103 5l 103 5 17 f4 68t

04 Mozsaskorl. Közlekedési tám. f 972 r 80:
05 Pénzbeni tám. Gyermekvédelem 38 982 38 98i
05 Kieg svermekvéd. tám. pótlék T7

0( otthonteremtési támosatás 2f 076 r8 13(

0ć Tartasdíi 13 261 l0 6ó(
t1706-0f ARoP pály. 28 748 28',748

2000( Kisebbséei önkorm. Kozponti támosatasa 2 305 230j
2000( Kisebbséei önkorm. 1ámosatása 3s0 35(

2000( Kisebbsépi tnkorm' Fe|adatalaoú támos'atasa 6 s36 6 53(

Polgármesteri HivataI iisszesen 280 436 628 974 390 551

Intézmények ÔssZesen I 008 569 l2t7 03'l 1237 591

f)sszesen: I 289 00s 1 846 011 | 628 r49

^

Atvett pénzeszkłizök jogcímenként 2011. év

rendelet 1/d. sz' mel|ék|et

Ft-ba

rtékű fe|ha|mozálsi cé|ra átyett
Megnevezés Eredeti €i. Módosított ei. ľeliesítés

20 Támop 3.3.2-08 /1-f008-000f . pá|ytza| I 163 1 r63 2273
604 MNP II. KMOP-5. 1. 1/B-08-0l pálvázat l 219 788 r35 184 942 1l
604 BM Szomszéds' Közbizt. Mellętt oálv. ll0 ll0
60 ĺntézm. en. rac. K eop 5'3.0 l N 09 -2009-00 1 5 p á|y ázat 245 6f( 24s 626 f45 034
60 Bölcs. fei l. KMOP 4'5.2.f009 -00f3 pźl|y ázat 22695Í, 2f69s8 8 369
60s EU Belv. - KMOP 5.f.2./B-2F-2009-0004 732 163 '732 163

tt'706-02 ĄRoP oálv. 5 40( s 400
Po|gármesteľi Hivata| összesen 2 431 09t 2346 604 I 197 896
lntézmenyek Összesen 341 341

Osszesen: f 431 098 2 346 945 I 198237

AH-on kívĺilľől miĺkłidési célra átvett
Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. TeIiesítés

105 Ludovika Fesaivál támos' EIszámolá5a 8ć

l 1301 -ELEK Programr adománY 3 r4f 3 r42
I 1605 Józsefu. Sport és Kult. Kft{ő| átvett pénzeszköz 8 80(

tt'706-02 Volksbank támosatasa s 9f9 s 9f9
20000 (isebbsés tám, 8(

Po|gármesteri Hivatal összesen 8 800 9 157 9 157

'ntézménvek összesen 21 637 50 047 35 627

Osszesen: 30 431 s9 204 44 784

h-on kĺvü|ről fe|haImozási cé|ra átvett
Megnevezés Eľedeti ei. Módosított ei. Teliesítés

t1602 Ądomány Szźzados ílt 26-ra 20 354 20 354
t1502 Paĺkoló mewáltĺĺs 24 s28 24 5f8

Po|sármesteri Hivatal iisszesen 4488f 44882
ntézménvek osszesen r 049 '797

Osszesen: 0 45 931 45 679

1. oldal



rendelet 1/d. sz. me|léklet

Atvett pénzeszk<izök intézményenként, jogcímenként 20í í.
Támogatás ĺ értékű m ű ködési cé| ra átvett pénzeszköz

éńék: e Ft-ban

Megnevezés
Eredeti

ei.
Módosĺt
ott et.

Teljesĺt
és

Józsefvárosi K<izterĹiIet Fe|üqve|et

Szoc'G.H.és Jv. Családseoítő Közoont 4 254 5 072
oenzmaraovanv 1 352 1 352
TámopS.2.5/A-1 0/1 -201 0-0005' pá|váza| 2902 3 225
KözfooIalkoztatás CSSZ 495

Józsefuárosi Gvermekió|éti SzoIoá|at 4 825 4 82!
penzmaraovanY 4 825 4 82!

Józsefvárosi Csa|ádseoítő SzoIoáIat 7 220 7 22(
oenzmaraovanv 7 224 7 22C

Józsefvárosi Eqvesĺtett Bölcsődék 22222 22 22i
penzmaÍaoVanV 22222 22222

szirózsa Gondozó Szo|qá|at 29 723 30 464
penzmaraovanY 26 612 ZO O lr
Bp. Fováros KormánvhivataIa Munkaüqvi Kozpont 3 111 3 85ź

Józsefvárosi Egészségügyi SzoI gá|at 1 008 569 1 085 549 1 078 93;
OEP 1 008 569 ,ĺ 076 068 1 06677(
Bo. Fóváros Kormánvhivata|a Munkaüovi Központ 2 68ę
penzmaraovanv I 481 9 481

lózsefvárosi ovodák 35 141 35 466
ELTE szakmai szoIoá|tatás bevéte|e /öL
Bo' Főváros Kormánvhivata|a MunkaĹiovi Központ 689 859
Denzmaraovanv 33 672 33 672

t|émeth László Alta|ános lskoĺa zztc 22M
Bo. Főv. onkorm. sDortce|ú tám. 15C 15C

Bo. Főváros Kormánvhivata|a Munkaüovi Közoont 1 56€ 1 568
Szatmári |zek Kft - |sko|a-qvÜmö|cs proqram 492 492

|lĺolnár Ferenc Alta|ános Iskoĺa 3 66( 3 660

Denzmaraovanv 3 61C 3 61C
Bp. Főv. onkorm. Sportcelú tám. 5C E,T

Deák-Diák A|ta|ános IskoIa í 64€ 1 646
szatmar| lzeK Ktt - |sKo|a-ovÜmo|ąs orooram 1 087 1 087
Bp. Főváros Kormánvhivata|a Munkaüovi Központ 432 432
ELTE szakmai szo|oá|tatás bevéte|e 12i 127

Losonczi téri A|talános |sko|a 4 89( 17 902
pénzmaradvánv 1 775 14791
Bp' Főváros KormánvhĺvataIa Munkaüqvi Központ 1 451 1 451
Bo. Főv' Onkorm. Sportcéĺú tám' 15C tcL
Pannonker TESZ zrt |skola-gvümö|cs pr. 51C 1 51C

ýaĺda Péter A|talános |skola 4 217 4 217
ELTE szakmai szoIqá|tatás bevéteIe 254 25Ą
Ba|assi I ntézet pá|v ázaÍ' lEr 15(
Pannonker-TEsz zÍ1 - iskoIa-qvümö|csprooram 1 187 1 181
Bo. Fĺĺváros Kormánvhivata|a MunkaÜovi Közoont 't 84e 1 84ę
Szer-teĺenü|-eqészséqesen pá|váza| 78C 78(

Práter A|talános IskoIa 7 441 9 71t
Szatmári |zek Kft - |skola-ovÜmö|cs Drooram 39€ óY.
Bp. Főváros Kormánvhivata|a MunkaÜqvi Központ 802 801
penzmaraovanv 6 244 I 521



rende|et 1/d. sz. mellék|et

Támogatás értékÚ felhalmozási céIra átvett

AH.on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

EtA/2009/3.3.1 . 1 .

RM EIA/2010/3.4.1.2. Anqliai I

irst Rate EU Proiekt Univers. Hannover



rende|et l/d. sz. mel|éklet

Jv.Eqys.Gvóqvped. Módszert.Kp.és AIt. IskoIa 207 207
1 956-os foľadaImi Em|ékmúzeum KözaIapítvány 201 201

)sszesen: 21 631 50 047 35 627

Án-on kĺvti ! ről felhal mozási cé! ra átvett pénze szki5z

Megnevezés
Eredeti

ei.
Módosít
ott ei.

Teljesĺt
és

Józsefvárosi Eovesĺtett BiiIcsődék 252

|-ámop 5.2'2'-8 l 1 -2009. pá|v áza| 2s2

Németh László A|ta|ános lskoIa 120 120
1 956-os forrada|mi Em|ékmúzeum Köza|apítvánv 12C 120

|V|o|nár Ferenc Aĺtalános |sko|a 186 í86
1956-os forradaImi Em|ékmúzeum KĺizaIapítvány 186 186

)eák-Diák Á|ta|ános lskoIa 12C 12C
1 956-os forradaImi Em|ékmÚzeum KözalaoĺtVánV 12C 12C

r'aida Péter A|ta|ános |sko|a 371 371
Temous Köza|ap. Comenius pá|v. 371 371

f,sszesen: 0 I 049 797



rendelet 1le. sz . mellék|et

Átadott pénzeszközökjogcímenként 20|I ' év

ezer Ft-ban

ľtékii műkłidési célľa átadott

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesĺtés

I t0s Tűzoltósás támosatása 2 00( 2 00(

I 105 BRFK támosatása 18 s0( 18 soc

I 108 E|őző évioénzm 120 96i r20 961

r604 BRFK támosatása 3 ff3 J ZLJ f201
1604 BRFK támoeatása visszaut 237 5l
ft06 Allami sond. díi átadása aÄ1 345 52

20000 Kísebbsépek által adott táÍn' 145 87(

Osszesen: 5 568 146 417 t42 641

Támogatás értékű fe|ha|mozási cé|ra átadott pénzeszköz

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

11105 Bp-i Tört. Múzeum szobor felúi. tám. 50(

11105 Dabas onk. Kapisztrán-ĺoronv éD.táŤn. 5( 5(

ĺ160f Lakáselidesenítés elszám. -bev. 5 0%-ĺĺ'ĺlak átadása 670 70f 25 30( 15 30C

Osszesen: 610 70f 25 856 15 356

Műkłidési cé|ra átadott

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Te|jesítés

05 XXI Nemzetk'Tud. Konf. Tám. 50 5C

0l
0l

II Viláptanc'Fesztivál- Kreativ okt. Kft 500 50c

Il.Tudomanvfeszt. Tám. 2 000 2 00c

05 Ruttkai E. Szinhazért Alapíwĺĺnv -kult.közszolg.tám 100 10t

05 MasvaÍ Tisztkéozésért Alaoitv..Ludovika Fesztivál 5 000 5 00c

05 Sporttevékenvsés tźí'Ín.-Józsefo áfosi Torna Egyleĺ 100 I0c

05 Sporttevékenvsés tám.- Gutvina Kinsa f5 f5
05 Bp. Törökőri Ref.Egyhrłz-Templom torony terv 280 f8(
05 Tisztviselő Telepi Plébania.Eevedülálló'idős'nagycsa|. 100 r0(

05 Jv-i Szt.József Római Kat.Pléb.-EeVedülálló.idős.nasvcsal 100 l0(
05 Pedagógusok Szakszerv. Tám. . Köz.ép.célia I) 75

05 Vöróskeresá táÍnosatása 405

05 Budaoesti onkorm.Szöv. Mísk.hozzźllźlĺ. f00 20(

05 XXII. Cserkész Világtalálkozó 100 l0(

05 Balatonvilásosi zeneí kura;s tĺĺm' 25 f(
0s Rézf,lvós EgyĹittes kocertszerv.tá|Ín. r00 l0(
05 Euĺópai Sorstfusak Közh.Esves 100 t0(

05 Mawar Női Amat.Diak- T<'mes Ki-és NasvD.Labdar' Liga 5C 5(

05 Jézus Tarsasás Alapíwáĺly r0c l0(

Józsefuárosiak Eevtitt Ee\,Ínásért Klub 3C 3(

05 NagYcsaládosok Józsefuarosi Egyesü|ete 8C 8(

05 Eĺkel Ferenc Alao 1f

05 Józsefuáĺos Esészséeéért Alao t0c t0(

05 Jóravaló Tanácsadó és Sesítő Alap r0c l0(

05 Vasas Művészesvüttes Alap 5C 5(

05 BP. Józsefuárosi Református Egyhazközség f5c f5(
05 Bp. Zsidó Hitközsée' Nagvfuvaĺos ll-i Zslnagóea t0c t0(

05 Józsefv. Szent József Római Katolikus Plébania 25c f5(
05 Bp Törtikőri Reform. EsYházközsée 5C 5(

05 Macvarorszási Református Ifiúsáei Szövetsée 6C 6(

05 EU Parlament nemzetk'ülésén ré sztv . táÍn. 5C 5(

05 FTC támogatása 20 00c 20 00(

05 Tisztviselő Teleo 125 éves 50c 50(

05 BKV Előre SC futó és Tńatlon vers'nev.tám. t0c 10(

05 Golden Tíeer Kuns Fu Isk. edzőtáboroztatás tám. l0c 10t

05 Józsefo. Diáksport Egyes. Köztiz. és bérl. díjak tám.



rendelet 1le. sz ' me||éklet

05 Józsefu. Tornaesvlet ''Mini'' kuoa |ebonv. Tám. 100 10(

05 Vaskar SE versenven részv. tám. 100 10(

05 oSC Ritm.Spoĺts. SE eszközfelúi. Tfun 90 9(

05 Naofénv Tánccsoo. Esves' 00 l0(
05 Józsefvarosi Kosarlabda Club tám. 00 10(

05 Palotanesved mesisnr' Kiadv. Tám-Civilek a Pal.negY-ért Esves' 00 t0c

05 Gulvás Zsófia soortoló táĺn. 00 100

05 Horváth Tímea soortoló tám. 60 60

05 Beriozkin Anton soortoló tám' 50 50

05 Szlovákaikú Evansélikus EevházkÓzsés' 80 8(

05 Bp Törökőri Reform. Eeyhź,?kozséF, 5( 5(

05 Corvin köz 2. emléktábla 3f5 32(

502 Pollack M. Kft tám. I 87(

80r Józsefu .Gvermektidült. Kft támoe 73 600 73 853 73 853

802 Barka színhaz támos 206 100 206 100 206 10(

803 Kĺjzbiaonsági Kft támog. 220 000 167 90't 141 90i
804 Józsefu. Kult. és Sport Kft támog I 80 000 t65 30'1 165 30t

805 Közössési Házak 67 498 76 396 76 39(

80s Köztisséei Házak. Roma Szolg. Megsziint. 1Ą 138 14 lJa
20000 Kisebbsések által adott tám. 3 286 I 016

Osszesen: 747 198 748 518 7r0 963

Fe|ha|mozási célra átadott

Budavári Nagyboldogasszony Főplébania-Mátyás

Külső Józsefuárosi Református Diakónia

Panel oroslam. Baross 1 l7' bölcsőde
Panel program - Baĺoss 13/B. bölcsőde 13 ft+
Panęl orogram - Baĺoss 13/A. bölcsőde
Lakók kiköltöztetése - Koszoru 26., Magdo|na f4.
Kisfalu Kft - felúiítási

Dobozi u. 45. kiköltöztetés
József u. 57. kikoltöztetés
Kisfalu Kft - lakás bérleti
Kisfalu Kft.lakás forsalmi érték kiilönbözet

2.



rende|et 1le. sz. me|léklet

Atadott pénzeszközök intézményen ként, jogcímen ként
Támogatás értékíi mĺĺködési cé|ra átadott pénzeszköz

érték: e Ft -ban
Meqnevezés Eredeti ei. Módosított el. Teliesítés

Szoc.G.H.és Jv. Gsa|ádseqítő Központ 871 871
penzmaraovanv 871 871

Józsefváľosi Gvermekió|éti Szolqá|at 5 005 5 00t
pénzmaradvány 5 005 5 00f

Józsefvárosi Családseqítő Szolqálat í0 738 10 73€
pénzmaradvánV 10 738 10 73t

Józsefvárosi Eqvesített Bö|csődék 13 949 í3 94!
pénzmaradvány 13 949 13 94S

oszirózsa Gondozó Szolqálat 51 650 51 650
pénzmaradvánV 51 65C 51 650

Józsefvárosi Közterü let FelĺiqveIet 38 082 3í 554
BRFK 38 082 31 554

Józsefvárosi Eqészséqüqvi Szolqálat 7 915 7 915
pénzmaradvánv 7 915 7 91t

Józsefvárosi ovodák 39 230 39 23C
pénzmaradvánV 39 230 39 23C

Németh László AItaIános lskola 1 293 24 30.
penzmaraovanv 1 293 24 30.

Molnár Ferenc Altalános |skola 6 629 6 629
pénzmaradvánV 6 629 6 62S

Deák-Diák AItalános lskola 3 623 4 9',11

pénzmaradvány 3 623 4 911

Losonczi téri Alta|ános lskola í0 766 10 76€
pénzmaradvány 10 766 10 76ę

Vaida Péter AItalános |skoIa 238Ą 3 3í6
pénzmaradvánV 2384 3 316

Práter AItaIános lskola 7 190 7 19(
pénzmaradvány 7 190 7 194

Lakatos Menvhért Józsefuárosi AMK 4 257 4 31Ą
pénzmaradvány 4 257 4 314

Józsefvárosi Zeneiskola 3 í05 3 10t
pénzmaradvánv 3 105 3 105

Jv.Eqvs.Gvóqvped. Módszert.Kp.és Á|t. |skola 5 272 5 272

penzmaraovanv 5272 5 272

Nevelési Tanácsadó 1 621 1 621
pénzmaradVánV 1 621 1 621

0 213 580 232341



rendelet 1 le. sz. melléklet

Támogatás értékíj felhalmozási célľa átadott pénzeszköz

Működési cé|ra átadott pénzeszköz

Fe!ha|mozási célra átadott pénzeszköz

4.



feladatok megnevezése
Eredeti

e|őirányzat
Módosĺtott
előirányzat

hatáskörök megnevezése

Céltarta|ékok

Polsármesteri saiát felhasználású keret 20 759 0 Dolsármester

Alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves

szinten l2.000eFt
t0 500 280 polgármester

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját
felhącznál4cíl lĺprete

I 975 0 polgármester

Humánszolgáltatási Bizottság saját felhaszĺtálású
kerete

4 550 149 poIgármester

3iviI szervezetek támogatása I 000 0
Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a

Polgármester

jgyházak támogatása 4 000 0
Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a

Polsármester

;portszervezetek-sportolók támogatása I 000 0
Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a

Poleármester

(isebbségi onkormányzatok tetepülési
in|.^ffi áń\/7ąf i é\/Fs t4môo'tÁ<á

2 000 0 kisebbségi tnkormányzatok

(isebbségi onkormányzatok kisebbségi progÍamok

ámogatásásához pályázati keret Önkormányzati
-onáshóĺ

5 000 6s0 Humánszolgáltatási Bizottság

-udovika Katonai Ftĺiskola rendezvénvének
:ámosatása

5 000 0 képviselő{estület

Z010. évi kozfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira

'sámolást 
ktvetően

t9 163 0 felhasználás alapján képviselő-testület

Z0l l. évi kÖzťog|alkoztatás bér és járulék onrész t2 463 0 ŕelhasználás alapján képviselőtestulet

Z0i 1. évi kozfoglalkoaatás ktzvetlen kÖltségeire 5 000 4 423 felhasználás alapján kepviselő-testület

ĄlIami nomatívák lemondására céltartalék t5 000 416 Dol sármester. kéDviselő-testüIet

Intézményi átszervezések, megszűntetések miatti

egyszeri tobblet kÖltségekre
25 000 0 képvisel<ĺ.testulet

K nmwezefi lér|plm i cl qn fanÁtl áqi e élt eťÍ c1 ék t0 000 0 kéDviselő{estület
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján

:ovábbképzési és szociális támogatás Egészségügy
lznlo4laf ą|Vą|mązntąiĺąV

r46 110 Humánszol gáltatási Bizottság

ilT Helyi Juttatási szabályzat alapján

ovábbképzési és szociális támogatás Szociális és

ryermekvédelmi intézmények alkalmazottainak

l5l JI Humánszol gá|tatási B izottság

u r Helyl Junarasr szaoalyzaT alapJan

ovábbképzési és szociális támogatás oktatásĹ

levelési és kÖzmijvel<ĺdési, háttérintézmények
474 12 Humánszolgáltatási Bizottság

} űnme gel őzés i p á|y ázati Önr ész 556 0 eredményes pályázat esetén a Polgármesteĺ

(özbiztonsási esvéb feladatokra l0 000 0 kéDviselő-testület

|uri sztikai oá|y źuati keĺ et 30 000 20 000 Kéoviselő-testület
]dulőhelvi feladatok állami normativa 0 13 959
Jsaládsegĺtő és Gyermekjóléti KÖzpont

^misAtasA

0 0

jzociálís nvári étkeztetés 0 )z

-ELEK Proermara adománv 0 ) 14f
190 737 43 204

\ltalános tartalék t5 000 30 724 kéoviselő.testĺilet
rsszesen 20s737 73 928

11l07-02 cím Felha|mozási céltartalékok

feIadatok megnevzése
R|aoasl

e|őirányzat hatáskłirôk

DarkoIás mesváltás 273 7\2 298 240 kéńviŚélíĺ-teŚfiiIet

KÖzbiztonsáei feladatok 152 000 21 5t9 képvisel<i-testület

Pľáter Altalános Iskola felúiítás tartaléka f4 277 0 kéDviselő-testiilet

Sztpados u. 26. inP'atalan miatti adománv 0 f0 3s4
Fei lesztési-felhalmozasi céltartalék 0 L t4 546

Osszesen 449 949 514 r59

l1107-03 cím Feilesztési célú vasvonsazdáIkodási keret. céltarta|ék

feladatok megnevzése
K|aoasr

előirányzat hatáskörök

céltartalék 20 000 6 799 kéDviselő-testiiIet

rende|et 1/f. sz. me||ék|et

2011. évi 11107-01 cĺm Működési cél és általános tartalék a|akulása
érték ezer Ft-ban

'1. oldal



rendelet l/g. száÍnti melléklete
A|lami támogatások 201l.év
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felepülésüzeme|tetési és igzgatási feladatok, valmint spor
ic |łlr|ĺlĺá|i< fplłrllĺn|z

11 63i 11 633 f '169,0( 96 381
96 38

dúlĺíheIvi feladatok 241 01( t'12 t3i l5( 2s8 t9t
i i nąz oa| áci fc|aĺlĺt ĺý

88ĺ 88t 28 600 0( f5 39',1 5 39',

kiegészitÖ hoz.ájárulás épĺtésĺiryi igzgatásí feladatokhoz I 15C I 15( 7 729,0( I 888
8 88t

7t 633 7t 63i 56-0( 401 4 0ll
l0l 8ó2 l0l 86t 2',16.0( f8 1t4 f8 t14

3 000 3 00(

Pénzbeli szociális iuttatások 402 936 402 93ł
)saládsesĺtés 10.2333 t0.2331 3 950 000-0( 20f 20 ztl
Gvemekióléti Szolsálat 10.2333 10.233: 3 950 000-0( 202 f0 ztl
HeIý köművelődési és kozgyűjteményi feladatok ellátása 0
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Szociális és gyermekjó|éti a|apszo|gá|tatási
feladatok
- Ś7Ôcá|is éÍke7tetés I 001 I 00( 55 3ó0.0{ 55 415 55 36(

- hĺĺzi secítsémyúitás 7l 61 16ó 080.0i t1 6f6 l0 13l
- idoskoruak nappali intéményi ellátása 261 f5Ą 88 850.0( f3 031 22 491

szenv.b.. pszich'betegek nappali intéményi ellátása 5( 4( 206 100.0( l0 305 9 481
ivemekióIét kömonl 1ó7 500.0( | 40(

- fosyatékos személvek nappali intéményi ellátása 2l 405 ó00.0( I tlf 7,I0ł

Szociális és gyermekvéde|mi bentlakásos és

átmeneŕi eIhe|vezés
. átrneneti e|helyezést nyújtó ellátás szociális
nŕéménve|ĺhen 33 2t 635 ó50'00 z0 9'16

|7 79ź

Gvermekek naDkłizbeni el|átása
- Bölcsődei ellátás 30( 291 494 100.0( 148 230 143 78:
- Bolcsĺĺdei inwenes inténénvi étkeztetés 45 b: 68 000.0( 3 0ó0 4 42Í

Kłizoktatás a|aphozzá iárulásai
)vodai nevelés | 462 1459-1452 2 350 000-0( 218 39',1 277 301
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. Gimázimi oktatás 9-13. évf- 20( 2 350 000-0( 43 39'l 38 93t

. Alaofokú miivészeti oktatás zeneművészeti ás 539 2 350 000-0( 3ó 895 36 34',

- Alaptbk: mĺivészeh olđatás előkéPzo, alapképző és
nwáhh]rénzÁ tąnfn|wám .c^n^ŕôŚ fÁtąn<zalri nlłłtá< 44 2 350 000,00 1 097 1t7
. Naoközi és iskolaonhonos ellátás I OJ/ 2 350 000-0( 33't6l 32 66

Kiizoktatási kiesészítő hozzáiárulások
iajátos nevelési igényű gyermekelg tanulók nevelése'

2( 224 000-0( 3 539 3 911
'1 224 000.01 41 38 28(

224 000.0( 515 l0:
śźľólag magyar nyelven folyĺó ľoma kisebbségi nevelés

f5i 40 000 0( 'I0 080 9 84(
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középszintĺi érettségi üzsga ingyenes üzsgIák utlánjáĺó
4C ó 000'0( 240

t6t
i infomaĺikai feliesĺési felar|atok támosaĺá 2 69( 2 68Í | 750 0( 4'I t8 4'.10t

beiáró tanlllók eI|átás' 2i 5 300 0( 556 55(

Minősített alapfokú művészeti ok1tatás zeneművészeti ágon
csoDortos főtmszákos okatás

29 r7 600,0( 505
50:

Minősített alaofolru művészeti olđatás zenemĺivészeti áEoÍ 355 44 900.0( 16 r04
6 104

Szociális j uttatások' egyéb szolgá|taÍások
Dktatás terĺiletén
. kerlvezménves óvodai éŕkeżetés '16 ó8 000.0( 5i 884 45 83i
- kerlveménves áIta|ános iskolai étkeżefés lJo ó8 000.0( 92 684 92 48(
- kedveménves simnáziumi étkeztetés 68 000.0( 0
- tanulók ingyenes tankönyvel|átása G}M. alapját

endszeres syemekvédeImi kedveményezettek
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