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I. Képviselő-testületi dtintések:

L.l A Képviselő-testĹilet a I32|2012.(IV.19.) számiĺhatźrozatában úgy döntött, hogy a Molnaľ
Ferenc Magyaľ - Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola pedagógusi álláshelyét 2012.
december 20. napjátől 1 fóvel csökkenti, amelyet a ľendeleten át kell vezetni.

A Képviselő-testület

- a 7 /20I2.(II.2I .) szźrrru 2012. évi költségvętésről szóló rendelet 12. sztlmű mellékletében a
Molnár Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelvií Altalános Iskola pedagógusi álláshelyét
2012. december 20. napjáről 1 fővel csökkenti, igy u intézméĺy engeďéLyezett létszáma 85
főről 84 főľe módosul.

2./ A Képviselő-testiilet költségvetés módosítással egyiitt a I35|20|2.(IV.19.) sztlmtl
hatźnozatétban elfogadta a Horváth Mihály téren találhatő Ptumźny Péter mtĺalkotás és a
Haľminckettesek terén lévő Haľminckettesek hősi emléke című műalkotás felújításáľa tett
1.000,0 e Ft-os pénzbeli adománý.

A Képviselő-testtilet

- az onkoľmźnyzat bevételi 1 1 108-03 cím miĺködési célú átvett pénzeszkoz elóiráĺyzatát és a
kiadás II404 cím dologi e|óírányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a Horváth Mihály téľen
ta|á|hatő Pazmźny Péter műalkotás és a Harminckettesek terén lévő Harminckettesek hősi
eml éke című műalkotás fe l új ítás a, karb antartása címén.

3./ A Képviselő-testület a fagyveszély elleni intézkedéssel kapcsolatos k<jltségek miatt a
| 3 7 l 20 12. (IV. l 9. ) szźlmu hatźlr o zatźxal mó do sította a kö ltsé gvetést.

A Képviselő-testület
- az onkotmźnyzat kiadás 11107-01 cím mfü<jdési źůtalános és céltaľtalékon beliil a

rendkívüli hideg iďojźrasta tett intézkedések' feladatok költségeire céltaľtalék előfuźnyzatéú
5.417,9 e Ft-tal cs<ikkenti.
- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím műk<jdési cé|ra átadott pénzeszkozök
tilamháńartáson belülre, eZeÍI belül saját kciltségvetési szeľvek felügyeleti mfü<jđési
támo gatás a eloir ány zatát 3 . 5 5 I,4 e Ft-tal me gemel i.
- az onkormźnyzat kiadás ||702 cím dologi e|őirtnyzatát 299,6 e Ft-tal megemeli
szórólapok és teľjesztése címén.
- az onkormźnyzat kiadás 11601 cím dologí e|ofuányzatát I.349,4 e Ft-tal megemeli

ľadiátoľok beszerzése, |<lhelyezése és gázkáľtya feltöltés címén.
- az Önkormźnyzatkiadás 11301 cím đologi e|őkźnyzatźLt2I7,5 e Ft-tal megemeli vásárolt

élelmezés címén.
- a KözterĹilet-felügyelet 30101 cím bevételi tlĺmogatások saját költségvetési szervek

mfü<jdési felügyeleti támogatźsa előirźnyzatát 929,6 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás e|őkányzatát 348,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jarulékok és szociális
hozzájáru|ási adó előirźnyzatát 94,0 e Ft-tal, dologi eIoirtnyzatźLt 487,6 e Ft-tal megemeli a
hideg időjaľás miatti intézkedések költségei címén.

- az oszirőzsa Gondoző SzolgáIat 40100-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek mfüödési felügyeleti tĺĺmogatása előirźnyzatát2.62l,8 e Ft-tal és ęzze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás e|őirányzatźLt I.937,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és



szociális hozzájáru|źtsi adó e|oirtnyzatát 523,2 e Ft-tal, dologi elófutnyzatát 161,0 e Ft-tal
megemeli a hideg idojarás miatti irrtézkędések költségei címén.
- azEgyesített Bcjlcsődék 4100-02 cim bevételi műkodési saját és kiadás dologi élelmiszer

beszerzés előirányzatátz|7,5 e Ft-tal megemeli élelmezésszo|gźitatás címén.

4.l A Képviselő-testtilet a Tęleki téri piac Fővaľosi Csatornazási Művekkel kötendő
megállapođásról dĺjntött költségvetés módosítással egyiđejűleg a I39/20I2.(IV.19.) számíl
határozatźlban.

A Képviselő-testület

- az onkormányzat bevételi 1l605 cím intézményi mfüddési bevéteIí előhźnyzatät 7.322,3 e

Ft-tal, a kiadás 11605 cím dologi előírányzatát 7.209,4 e Ft-tal megemeli a Teleki téri
nyi lváno s i 1l emhely kárta|anítálsa é s tizemelteté se c ímén.

- az onkormźnyzat bevételi 11605 cím felhalmozási előirźnyzattú |.|54,5 ę Ft-tal, mfüödési
bevételi e|őirányzatát 31|,7 e Ft-tal és kiadás dologi elofuényzatát I.466,2 e Ft-tal megemeli
Teleki téľi piac csatorna kártalanítás és vezetékjog alapítása címén.

- az onkormányzat a kiadás 11107-01 cím mfüödési általanos és céltaĺalékon beltil az
általános tartalék eIőirźĺĺyzatát 3.755,5 e Ft-tal csĺikkenti, a kiadás 11605 cím felújítás
eIőirtnyzatát 2.540,0 e Ft-tal megemeli Mátyás téri illemhe|y átalakítása címén, és a dologi
áfa b efizetés ęlő iránvz atźń 1 .3 28.4 e Ft-tal me semel i.

5./ A Képviselő-testiilet a 74212012.(IV.19.) szźlműhatáĺozatźlban költségvetés módosítással
egyĹitt a házfloz menő szelektív hulladékgyĺjtés Vaľosüzemeltetési Szolgálat
k<jzremfüödésével a jövőbeni ellátásáról döntött.

A Képviselő-testĹilet

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési általanos és céltartalékon belül az
általános alrta|ék eloírźnyzatát734,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás l1108-02
cím működésre átadott péľ.zeszköz áIlanhźLńaÍtáson belülre' ezen belül a saját költségvetési
szervek múktjdési felügyeleti szervi támogatás előirźnyzatát,ugyan ezen összeggelmegemeli.

- a Várostizemeltetési Szolgá|at 80103 cím bevételítźlĺrlogatások saját költségvetési szervek
működési felügyeleti támogatása előirényzatźLt 734,3 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás - tulóra _ eIoirźnyzatźLt 342,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺírulékok és

szociális hozzájźrulási adó e|őirźnyzatźLt 92,3 e Ft-tal, dologi _ tizemanyag _ e|őirányzatát
300,0 e Ft-tal megemeli.

6.l A Képviselő-testĹilet a |43l20I2.(Iv.19.) szź.mrűhłźnozatában kĺiltségvetés módosítással
együtt döntcitt a gyeľmekek átmeneti otthona szabađ kapacitásának kiajánlásra vonatkozó
ellátási szeruő dés me gkótéséről.

A Képviselő-testiilet

- az onkormányzatbevételi 1l301 cím intézményi mĺíködési előirányzatát és a kiadás I1I07-
01 cím múködési általános és céltaľtalék előirĺánvzattnbelul az általános tatalék e|őirźnyzatát
733,3 e Ft-tal megemeli.



7.l A Képviselő-testület a 146l2012.(IV.19.) számű határozatában úgy döntött költségvetés
módosítással egyĹitt' hogy a III. LUDOVIKA FESZTIVAL megľendezéséhez 5.000,0 e Ft
támo gatást b i zto s ít a Magy ar T isńképzés éľt Al apítv t.ny t észér e.

A Képviselő-testtilet

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfütjdési általanos és céltartalékon belül az
általános taľtalék e|óirźnyzatát 5.000,0 e Fttal csökkenti és ezzel' egyidejűleg a kiadás 11105
cím múkodésre átadott pénzeszköz e|őirźnyzatźń,ugyan ezen összeggel megemeli.

8./ A Képviselő-testĺilet a I47l2012(IV.19.) szám,űhattrozatźlban koltségvetés módosítĺĺssal
egyiitt úgy dĺint<itt, hogy a FTC $Portsátor progÍam céljaival egyetért és támogatja a progÍam
megvalósu|ását a Vajda Péter Enek- Zenei Altalanos és Spoľtiskola udvarán és e célból
5.100'0 Ft osszegben céltaľtalékot képez.

A Képviselő-testiilet

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési általanos és céltartalékon belül a
polgríľmesteri saját keret előirányzatát 3.100,0 e Ft-tal, az áIta|źnos taľtalék előirźnyzattú
2.000,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg FTC Spoľtsátor program címén 5.100,0 e Ft
mfü tidési céltaľtaléko t. képez.

9.l A Képviselő-testület költségvetés módosítással egyĹitt a t35l20I2.(V.03.) sztnrtĹt

határozatźlban a Magdolna Negyed programon belül lakók visszakölt<jztetésére 1.000,0 e Ft-os
e|óir ény zatot bizto sított.

A Képviselő-testÍilet

- az onkormźnyzat kiadás 11107.01 cím működési általános és céltaľtalékon belül az
általános taľtalék e|őirźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal cstjkkenti és ęzzeI egyidejiĺleg a kiadás 11604
cím đologi el(lirányzatát, ugyan ezen ĺisszeggel megemeli költĺiztetés címén.

10.| A Képviselő-testĹĺlet a I60l2012.(V.03.) szźtm,űhatźrozattlban kdltségvetés módosítással
egyutt dĺjnttitt az o|asz testvérvaľosi látogatás programjairól és költségeiľől.

A Képviselő-testiilet

- az onkotmźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési általanos és céltaľtalékon beliil a
ĺemzetkozi kapcsolatok céltartalék előirźnyzatát 1.500,0 e Ft-tal csĺĺkkenti és ęzze|
egyidejiíleg a kiadás III02 cím dologi e|oírźnyzatát, ugyan ezen összeggel megemeli olasz
testvérvaľo si láto gatás pro gľamkö ltségei címén.

LĹ.ĺ A Képviselő-testĹilet a 16812011.0/.17.) száĺrru hatáĺozatában úgy d<intött, hogy a
Józsefuaľos 2011. évéről sző|ő ,,beszámoló 20Il" című kiadványt megľendeli és költségeihez
1.393,8 e Ft-tal hozzć$őĺul. Ahatáĺozat egyben költségvetés módosítást is taľtalmaz.

A Képviselő-testiilet



- aZ onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési általános és céltartalékon belül a
vaĺosmaľketing céltaľtalék előirányzatát |.393,8 e Ft-tal csökkenti és ezzeI egyidejrĺleg a
kiadás 11103 cím dologi előirźnyzatźń, ugyan ezen cisszeggel megemeli ,,beszámoló 2011"
című kiadvány kĺiltségei címén.

tZ,l A Képviselő-tęsttilęt a 172ĺ2012. (V.17.) szźLm,űhatéłrozatźlbaĺhozzźljáĺvlt, hogy a Józsęf
krt. 17-79. szźłĺu épület homlokzataľa Zőrád Ernő emléktábla elhelyezésľe keriiljön és
kciltségvetés módosítással ehhez 30,0 e Ft-os támogatásról is dcjntcjtt.

A Képviselő-testület

- az onkotmtnyzat kiadás 11107-01 cím múködési általanos és céltaĺtalékoĺbelu| a az
alpolgármesteri saját keret előiĺányzatźlt.30,0 e Fttal csökkenti és ęzzę| egyidejűleg a kiadás
11105 cím mfüödési célú átadott pénzeszkoz á|LaÍnháńaÍtáson kívĹilre e|oirźnyzatát, ugyarl
ezen címén megemeli Zőrád Ernő alapítvány táĺnogatása címén.

13.l A Képviselő-testiilet a I74l20I2.(v.I7.) sztmu hatźlrozatáva| a Józsefuaľosi
Viíľosüzemeltetési Szolgá|at költségvetését módo sítotüa.

A Képviselő-testület

- az Önkormźnyzat kiadás II402 cím dologi e|őirźnyzatát 954,0 e Ft-tal csökkenti és ezzeI
egyidejrĺleg a kiađás 11108-002 cím működésre átadott pénzeszkoz źll|anháńartáson beltilre,
ezen belül saját költségvetési szervek feliigyeleti szervi mfüĺjdési tźlmogatása eloírźnyzatát
954,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefuarosi Vaľostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások sajźú
kĺiltségvetési szervek mfüĺjdési felügyeleti szeľvi támogatása eIőirtnyzatát és kiadás dologi
e|óirtnyzatát 954,0 e Ft-tal megemeli aKáIvźrla tér zĺildfeltileténęk megújítása címén.

- a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgźĺlat 80102 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek felha|mozási, felújítási feltigyeleti szervi tźtmogatás előfuźnyzatát és a
kiađás fe|ha|mozási infoľmatikai és tigyviteli rendszer beszeruése e|őirźnyzatát 1.000,0 e Ft-
tal csökkenti.

- a Jőzsefuárosi Vaľostizemeltetési Szolgálat 80101 cím bevételi támogatások saját
kĺiltségvetési szeľvek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatás előirźnyzatát
4.500,0 e Ft-tal és a kiadás felhalmozási gazdálkodási és ügyviteli rendszer beszerzésę
eIőfu źny zatát, ugy an ezen ci s sze g gel me gemeli.

- a Jőzsefuaľosi Vaľostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját
kĺlltségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás e|őirźnyzatát és a kiadás dologi
e|óirányzatan belül szahnai anyagok beszerzése előirźlnyzatát 3.500,0 e Ft-tal cs<jkkenti.

- az Önkotmányzat 11108-02 cím kiadás mfü<jdésľe átadott péĺueszkoz áI|amhánaráson
belülre, ezen beltil a saját költségvetési szervek mfüĺĺdési felügyeleti szervi támogatás
e|okźtnyzatát 3.500,0 e Ft-tal cstjkkenti és az egyéb feLha|mozźlsi kiadáson belül a saját
koltségvetési szervek felügyeleti szervi tátmogatása e|őirźnyzatát, ugyan ezen ĺisszeggel
megemeli.



- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfü<jdési általanos és céltarta|ék előirźnyzattn
belül az általĺĺnos taľtalék előíráĺyzatát 2.500,0 e Ft-tal csĺ]kkenti és ezze| egyidejrileg a
kiadás 11108-02 cím egyéb felhalmozási kiadáson belül sajtt költségvetési szervek
felügyeleti szeľvi támogatása előirźnyzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli.

- a Jőzsefuĺáľosi Várostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek fe|ha|mozási feliigyeleti szervi támogatása e|őiráĺyzatát és kiadás
felhaLmozás e|ófućnyzatźń f.500,0 e Ft-tal megemeli a koztisztasági feladatokhoz a
köZteľiilętek tilagźnak, tisztaságáĺak megóvása érdekében nagynyomású vízmosó
berendezés és az ehhez sziikséses kisteherautó beszerzése címén.

t4.ĺ A képviselő-testiilet a Maľkus Emília u. megnyitásávalkapcsolatos tervezési munkálatok
költségeit 48,0 e Ft-tal kiegészítette költségvetés módosítással egyĹitt.

A Képviselő-testület

- az Önkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési általĺános és céltaľtalék előiranyzatán
belül az alpolgríľmesteri céltaľtalék előiľányzatát 48,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a
kiadás 11601 cím felhalmozás e|őirźnyzatát, ugyarl ezen cisszeggel megemęli a Maľkus
Emília u. foľgalomtechnikai tanulmanýerv k<iltségeinek kiegészítése címén.

15./ A Képviselő-testiilet a|78l20|2.(V.17.) számuhatźnozatźlban a kĺjzoktatésiiĺtézmények
átszervezésévelkapcsolatos döntésęket hozta meg. A Prźúer u-i Általanos Iskola átkcjltĺjztętési
költségeiľőI ehatáĺozatban költségvetés módosítással egyidejűleg dönt<ĺtt.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műkcldési általanos taľtalék e|őírźnyzatát 3.000,0 e
Ft-tal csĺikkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszkoz
áLlanháńartáson belülre) ezen belül a saját költségvetési szervek felügyeleti működési
tźlmo gatźsa e|oír źny zatát ugyan ezen ö s sze g gel me gemel i.

- aPrátęt Általanos Iskola 7I5OO-04 cím bevéte|itámogatások saját költségvetési szeľvek
mfüĺjđési felĹigyeleti támogatása e|őirźnyzatát és kiadás dologi előirźnyzatát 3.000,0 e Ft-tal
megemeli kciltcjztetési költségek tźtmogatása címén.

- aPtźúet Altalános Iskola 7I5OO-04 cím dologi e\oirźnyzatán belül akozilzemi díjak bruttó
elofutnyzatát 2.800,0 e Ft-tal, telefonkoltség bruttó e|őírźnyzatát200,0 e Ft-tal csökkenti és a
szá||ítás e|ófuźnyzatát bruttó 3.000,0 ę Ft-tal megemeli.

16.l A Képviselő-testiilet a |89|20I2.(VI.07.) szátnhatźlrozattlban a Józsefuiáľosi Közĺisségi
Házak támogatźsát emelte meg koltségvetés módosítással egyĹiťt.

A Képviselő-testiilet

- az onkormtnyzat 11107-01 cím működési általános és céltaľtalékon bęIťr| az általanos
működési tnta|ék e|oirányzatźLt 13.399,8 e Ft-tal és 2.092,4 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás 1 1805 cím egyéb fe|ha|mozási kiadások e|oirányzatát 13.399,8 e Ft-tal, a
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műkĺ}dési célú átadolt pénzeszkoz áI|antháńartáson kívülre előírtnyzatat 2.092,4 e Ft-tal
megemeli informatikai eszkĺjzök beszerzése és a zász|őgyűjtemény mfüödtetése címén.

- az Önkormányzat 11107-01 cím működési általános és céltaľtalékon belül a váľosmaľketing
céItartalék elóirányzatát 2.100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejrĺleg a kiadás 11805 cím
múködésre átadott pénzeszkoz áIlamháńartáson kívĹilľe előiľányzatát, ugyan ezen összeggel
megemeli média és PR tevékenységtźmogatása címén.

I7.l A Képviselő-testtilet a |93l20I2.(vI.07.) szálmu hatźlrozatában a Megálló Csoport
Alapítvany támogattĺsátkĺiltségvetés módosítással egyiitt 160,0 e Ft-talkiegészítette.

A Képviselő-testiilet

- az Önkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múktidési általanos és céltaľtalékon beltil az
alpolgrĺľmesteľi saját keľet előirĺínyzatát |60,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás
11105 cím mfü<jdési célú átadott péĺueszkoz á||aÍrháztaÍtáson kívülre előirányzatát, lgyarl
ezen összeggel megemeli.

18./ A Képviselő-testület a 198120I2.(VI.12.) szźmÍl hatérozatában đöntött a Józsefuĺírosi
Vaľosĺizemeltetési Szolgálat igazgatőí kinevezéséről és egyben módosította az intézmény
költségvetését.

A Képviselő-testÍilet

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltaľtalékon beltil az
tůtalános tartalék e|őírźnyzatát 5.1|1,0 e Ft-tal cscjkkenti és ęzzęI egyidejűleg a kiadás 11108-
02 cím működésre áÍadott pénzeszkoz źtllanlhétnartźĺson belülľe, ezen beltil a sajtlt'
költségvetési szeľvek feltigyeleti mfüödési tźlmogatźsa elóirźnyzatát, ugyan ezen ĺisszeggel
megemeli.

- a Józsefulírosi Vaľostizemeltętési Szolgálat bevételi 80101 cím bevételitámogatások, saját
k<iltségvetési szervek működési felügyeleti szervi tĺímogatása e|óirźnyzatát 5.111,0 e Ft-tal
megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás 80101 cím személyi juttatás e|őirtnyzatLán belĹil a
rendszeres személyi juttatás e|óirźnyzatát 4.025,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jaľulékok és
szociális hozzájara|ási adó elóirźnyzatát 1.086,0 e Ft-tal megemeli.

|9.t A Képviselő-testület az onkormáĺyzat és a Polgáľmesteľi Hivatal kĺiltségvetését
módosította a 20Il20|f.NI.2|.) számű hatźrozatával, melynek źú:ĺezętése a ľendelęten
szĹikséges.

A Képviselő-testiilet

- a Polgármesteľi Hivatal 12202 cím mfüĺidési intézményi múkĺidési bevételek e|óirźnyzatát
I.063,5 e Ft-tal és ęzze| egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatás ezen belül a továbbképzés
előbányzatát763,5,0 e Ft-tal, a dologi továbbképzés előirĺĺnyzatát3)},O e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11706-01 cím személyi juttatás) ezen belül a megbízási díj
előírtnyzatźú I.250,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jaľulékok e|őkźnyzatźLt 304,0 e Ft-tal



csĺikkenti és ezze| egyidejrĺIeg a kiađás 11108-02 cím miĺkcidésre átadott pénzeszkoz
áIlatlhźtnatáson belülľe, ezen belül sajttt költségvetési szervek felügyeleti miĺködési
tttmo gatása eloir ány zatát I .5 5 4,0 ö s sze g ge l me gemeli.

- a Polgĺírmesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját kĺiltségvetési szeľvek
mfüödési feliigyeleti támogatása e|ohźnyzatźLt 7.554,0 e Ft-tal és a kiadás 12202 cím
személyi juttatás eloírányzatén belül a megbizási díj e|őírányzatźft 1.250,0 e Ft-tal,
munkáltatót teľhelő jarulékok eIoirźnyzatźLt304,0 e Ft-tal megemeli Alföldi György megbízási
díja címén.

20.l A Képviselő-testiilet a 204|2012.CVI.21.) szźrrÍl hatáĺozaÍźlbarĺ a térťĺgyelő rendszer
mfü tĺdtetéséről dont<ltt kö ltségvetés mó do sítás sal e gyütt.

A Képviselő-testĺilet

- az onkoľmĺínyzat kiađás 11107-01 cím mfüödési általanos és céltartalékan belül a
ľenđőrség tźtmogatása eLőirtnyzatát 8.32I,3 e Ft-tal csökkenti és ezzęI egyidejűleg a kiadás
11108-02 cím működésre átadott pénzeszkoz áIlaĺr'háńafiáson belülre, ezen belül saját
költségvetési szervek felügyeleti múködósi támogatás e|őirźnyzatát ugyan ezen összeggel
megemeli.
- a KozteľĹilet-feltigyelet 30102 cim bevétęli támogatások saját költségvetési szervek
mfücjdési felügyeleti támogatása e|őirźnyzatát 8.32I,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás
műkĺjdési célú tĺámogatásértékű kiadás e|óirányzatát,ugyan ezen összeggel megemeli.

2I.l A Képviselő-testület a205l2012.(VI.21.) számthatáĺozatźhan költségvetés módosítással
egyĹitt közteľületi zászlőrudak elhelyezéséről d<jntött.

A Képviselő-testĹilet

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múkĺidési általános és céltaľtalékon belül
vaľosmaľketing céltartalék előiranyzatát 10.250,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
kiadás 11706-02 cím dologi előirtnyzatát, ugyan ezen összeggelmegemeli.

22.l A Képviselő-testiilet a206|20I2.(VI.21.) száműhatáĺozatźlban költségvętés módosítással.
egyutt önkormĺány zati hfu detőtábIak beszerzéséről döntött.

A Képviselő-testiilet

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési általanos és céltaľtalékon beliil a
vaľosmaľketing céltaľtalék előirányzatát 3.048,0 e Ft-tal cstjkkenti és ezzel egyidejűleg a
kiadás I 17 0 6 -02 cím dolo gi eIőktny zatźft , ugy an ezen ö sszeg gel me gemeli.

23.ĺ A Képviselő-testtilet a 210/20l2.(I.2I.)szźlmt hatáľozatźlban iskolai sportuđvaľok
fej lesztéséről döntcjtt költségvetés módo sítással e gyütt.

A Képviselő-testület



- az onkormźnyzat kiadás 11602 cím felújítási előiranyzatźn beluI az épĺJletek felújítása
zárolt e|ókányzatábő| 34.869,1 e Ft-ot felold, egyben az e|őirźnyzatot, ugyan ezen összeggel
csökkenti.

- az onkoľmányzat kiadás 11601 cím felhalmozás e\őirźnyzatźú 4.512'9 e Ft-tal megemeli a
gyalogátkelőhely kiépítése címen.

- az onkormźnyzat kiadás 11601 cím felrijítás e|oirányzatát 15.370,2 e Ft-tal megemeli a
Németh LászIő Altalános Iskola spoľtudvarainak felújítása címén.

- az tnkormźnyzat kiadás 11108-02 cím mfüĺjdésre átadott péĺ:ľ;eszkoz źiIanhánartáson
beltilre, ezen beltil saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirźnyzatźÍ
14.986,0 e Ft-tal megemeli a Németh LászIő Altalános Iskola tisztasźryi festése és
karbarÍartása címén.

- a Németh LászIő Általános Iskola 71500 cím bevétęli tĺámogatások saját kclltségvetési
szervek műk<jdési felügyeleti szervi támogatása e|oirźnyzatát és a kiadás dologi előirányzatźú
|4.986,0 e Ft-tal megemeli az Iskola tísńasági festése és karbantaľtása címén.

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési általanos és céltaľtalékon belül aFTC
sportsátor pľogľam előirźnyzatat 2.603,5 e Ft-tal csĺikkęnti és ezzel egyidejűleg a kiadás
11601 cím felhalmozási előirźnyzatźú, ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Enek-
zene Alta|źnos és Sportiskola sportudvaľához sportsátor tervezési díja címén.

24.ĺ A Képviselő-testĺilet a 2|ll20I2.CVI.21.) szźlmű hatáľozatában íntézményi álláshelyek
módosításáról d<jntött. amelvnek átvezetése a ľendeleten indokolt.

A Képviselő-tęstĹilet

- a7l2O12. (II.21.) szźtmí rendeIet 12. mellékIetében az iskolfü és az oszirőzsa Gondozó
Szolgálat engedé|yezett létszĺímat a 2II|20I2.(VI.2I.) számí önkoľmányzati határozatbarl
r é sz|ętezęÍtek al apj ĺín mó do sítj a.

25.l A Képviselő-testiilet a2I2|2012.(VI.21.) szźlműhatźnozatában úgy đöntött költségvetés
módosítással egyiitt, hogy a Báľka Sziľŕrraz fennállásanak 15 éves évfordulója alkalmából
k<inyvkiadźshoz a kézirat, tjsszeállítás, szerkesztési költségeket támogatja I.498,6 e Ft
összegben.

A Képvise1ő-testĹilet

- az onkormźnyzat 11 107-01 cím mfüĺjdési általrĺnos és céltartalékon beltil a váľosmaľketing
céltaľtalék eloíráĺyzattú I.498,6 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiíleg a kiadás ||202 cím
dologi e|őirźnyzatát, ugyan ezen cisszeggeI megemeli Bárka Sziĺlház fennállásrĺnak 15 éves
évfordulója alkalmából könyvkiadáshoz akézirat, összeállítás, szerkesńési költségek címén.

il. Bizottságĺ döntések:

1.l A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 636/20l2.(V.23.) szźlmű hatfuozatában
átruhźlzott hatáskörben módosítottaaz önkormĺĺnyzat II703 cím kiemelt e|őíttnyzatokat.



A Képviselő-testület

- az onkormźnyzat II703 cím kiadás đologi e|őirtnyzatan beltil a tervtanács tagjainak
díjazása előirényzatźLt 75,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás

megbízási díj e|óirźnyzatźLt 60,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális
hozzájźnl|źtsi adó elóirźnyzatź./- |4,7 e Ft-tal megemeli nem számlaképes tervtanácsi tag
díjazása címén.

2.ĺ A 23|20I2.(IV.18.) NEFMI rendelet alapjźn önkormányzatunk a szociális nyári
gyermekétkeńetés tźľrlogatástlta pźůyźuatot nýjtott bę. A kclzponti oNpcltĺ progľamban a
támogatás kiutaIása 4.312,0 e Ft összegben az ĺjnkoľmtnyzatnak 2012.06.05. napjan
megtörtént. A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 679/f0|2.N30.) számiĺ
hatźltozatźtban elfogadta, hogy az éIelmezést az önkoľmányzat a Sodexo Kft-től rendeli meg.
A szociális ĺyźri étkeńetésZDlZjúnius 18. és 2012. augusztus 24.kozottí időtanamľa szól. A
Polgiírmester a központosított állami támogatás ĺisszegével átruhźnott hatásköľben
módosította a költsésvetést.

A Képviselő-testtilet

- az onkormtnyzat bevételi 1l108-02 cím támogatások központi k<iltségvetési szervtől ezen
belĹil múködési központosított állami támogatás és a kiadás 11301 cím dologi előirtnyzatźn
beliil a vásarolt élelmezés elofuányzatźú 4.312,0 e Ft-tal megemeli a szociális nyári
gyeľmekétkeńetés központosított álIami támogatás és annak fe|hasznźiása címén.

III. Egyéb gazdasági eseményet saj át hatásktiríĺ módosítások, támogatások:

|.l Abiztosító lakóhráz ťuzkárt&ftésre - Rakóczi ift Il7, József krt. 58., Mátyás tér 9.III15,
Magdolna u. |2., Bókay u. 31.I/18., Dugonics u.26.,Ká|vańa u.10.fsz.5.,Pľáter u.20laII.9,,
Hoľánszky u.1.IV.3/a, Dugonics u. |47.A.mfsz7. _ 5.802,2 e Ft-ot ťtzetelt az önkormźnyzat
szám|ájna. amivęl a bevételi és a kiadás |akőhaz karbantartźls eLőírźnyzatát indokolt
megemelni.

A Képviselő-testület

- az onkormźnyzat 11602 cím intézményi mfüöđési - káľtéľítés - bevételi e|őirtnyzatźń é,s a
kiadás đologi - karbantaľtás _ előirányzatát 5.802,2 e Ft-tal megemeli kĺáľtéľítés és a kár
helyreállítási k<iltségei címén.

2.l A Kisfalu Kft. a 20|2. évi költségvetésben a továbbszám|ánás bevételeit és kiađásait nem
elkiilönítetten tervezete. ezért kéri. a 11602 cím bevételi és kiadási ę|őirányzatának
módosítását.

A Képviselő-testület
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- az onkormáĺyzat 11602 cím bevéte|í intézményi műktidési bevétel e|oirźnyzatánbe\iI az
egyéb bevételek e\óirźnyzatát és a kiadás dologi eloirányzatan belül az egyéb üzemeltetés
e|őhányzatát 8.000,0 e Ft-tal csökkenti továbbszźmlźaás címén.

- az onkoľmĺĺnyzat 1|602 cím intézmény működési bevételi szolgáltatások
továbbszámltnźsa - és kiađás dologi _ továbbszámláző kiadások - e|őirányzatát 8.000,0 e Ft-
tal megemeli továbbs zámIázás címén.

3.t A LÉLEK adomźnyra ebben az évben április 30. napjáig 5,0 e Ft befizetés teljesült az
onkormányzat számIźĄára. A bevételi t<jbblettel a Képviselő-testtilet döntése értelmében a
működési céltartalék kiadási előirźnvzatának módosítása szfü séses.

A Képviselő-testĹilet

- az onkormźnyzat bęvételi 11301 cím múködési célú átvett pénzeszkoz á|Ianhánartáson
kívĹilről eIóirźnyzatát és a kiadás 11107-01 cím műkodési általános és céltartalék
e\őfuényzaÍan belül a lÉlBr Adomany céltaľtalék eloĺrźnyzatát 5,O ę Ft-tal megemeli
pénzbeli adományok címén.

4.ĺ Kozfoglalkoztatás címén II.]09,4 e Ft kifiZetés töľtént az első felévben. A Munkatigyi
Központ ebből 6.602,0 e Ft-ot megtérített. A külonbozet 5.107,4 e Ft, melynek feđezęte a
mfüodési céltaľtalékon lévő közfoslalkoztatás önľész e|oirźnvzata.

A Képviselő-testület

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési általĺános és céltaĺtalékon beliil a
közfoglalkoztatás bér és jáľulékai önrész e|őirźnyzatát 5.107,4 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás 1|302 cím személyi juttatás előfuźnyzatát 10.276,5 e Ft-tal, munkáltatót
teľhelő jaľulékok és szociális hozzájárulási adó e|oirźnyzatźLt |.432,9 e Ft-tal megemeli
kö zfo gl al k o ztatás címén.

- az onkormźnyzatbevételi II302 cím mfüödési célú tźĺmogatáséľtékű bevéte|i e\ofuźnyzatát
6 . 602,0 e Ft-tal me gemel i kö zfo glalk oztatás támo gatása címén.

5./ Parkoló megváltás címén az onkormźnyzat számlájara az e|so negyedévben 1.000,0 e Ft
teljesiilt, az javasolt a bevételi többletet a paľkoló megváltás felhalmozźsi cé|tartalékara
hely eni, e|őir źny zatát mó do s ítani.

A Képviselő-testiilet

- az onkormáĺyzat bevételi II502 cím felhalmozásra źúvett péĺueszkoz elóirźnyzatát és a
kiadás I1I07-02 cím paľkoló megváltás felhalmozási, felújítási céltaľtalék előirźnyzatát
1.000,0 e Ft-tal parkoló megváltásrabeťlzetés és abeťlzetés taľtalékolása címén.

6.t A Polgármesteri Hivatal Ánop páIyźuatźra3.210,2 e Ft bevételi tĺibblet teljesült, ezért a
bevételi és a kiadás dologi előirźnyzatának módosítása inđokolt.
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A Képviselő-testtilet

- a Polgáľmesteri Hivatal 12f0I-03 cím bevételi működési célú támogatásértélĺi bevételi és
kiadás dologi eIóirány zatát 3 .210,2 e Ft-tal megemeli Ánop ptiy ázat címén.

7./ A Polgáľmester Úr saját keretének előirányzatźi átruhtnott hatźskörben módosította,
melynek źivezetése a rendeIeten szĹikséges.

A Képviselő-testiilet

- az Önkotmtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési áItalźnos és céltaľtalék eIóirźnyzatźn
belül a polgĺĺľmesteri saját keret céltaĺalék e|őirźnyzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadásl1101 cím mfüödési célú támogatáséľtékű kiadás előírtnyzatát 300,0 e

Ft-tal megemeli a Fővarosi Katasztrőfavéđelmi Igazgatősźlg katasztrőfavédelmi verseny
szerv ezési támo gatása c ímén.

8.ĺ A Polgármesteri Hivatal szělĺriájára első negyedévben otthonteľemtési tiímogatás címén
2.316,0 e Ft, gyermektartási díj megelőlegezésére 3.043,0 e Ft központi költségvetésből
p énzeszko z j óváírás történt.

A Képviselő-testület

- az onkormźnyzat 12106 cím bevéte|i ttrnogatéts kĺizponti kciltségvetésbőI előftźnyzatát
5.359,0 e Ft-tal, a kiadás mfüödésre átadott pénzeszkoz á|Iarĺlháńartáson kíviilre) ezenbelĹil a
lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegiĺ ellátások eLoirźnyzatát
otthonteręmtési támogatás 2.316,0 e Ft, gyeľmektaľtási díj megelőlegezése 3.043,0 e Ft _
5.359,0 e Ft-tal megemeli.

9.l A2011. évi szabađ péĺumarađvanyból mfüödési céltaľtalékra lett helyeme20.000'0 ę Ft
adóbevételi kiesés kompenzálása céljából. Javaso1juk, hogy az ađőbevételi ęlőiranyzatok
köZtila gépjĺáľműadó előirĺányzatźfttöro|je a Képviselő-testtilet bevételi kiesés címén.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjđési általanos és céltaľtalékon belül a helyi
adó bevételi kiesés előiráĺyzatát 20.000,0 e Fttal törli és ezze| egyidejűleg a bevételi 11108-
01 cím közhatalmi bevételek közül a gépjármuadó bevételí e|őirźnyzatát 20.000,0 e Ft-tal
töľli.

10.l Az április havi normatív tźmogaÍás lemondása a mutatószámok számok míatt az a|ábbí
normatíváknál töľtént :

a.l üdülőhelyi feladatoknáI 52.500,0 e Ft, melynek fedezete a mfü<jdési céltartalékon
biztosított.

b./ oktatási ágazatnźi alapfokú iskolai ok.tatás 2.898,3,0 e Ft
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napközi

sajátos nevelés

etnika

Losonci Téń Altalanos Iskola

Pľáter Altalános Iskola

o Pedagógustovábbképzés

Naprafoľgó Napk<izi otthonos óvoda

I.723,3 eFt

134,4 eFt
f53,4 eFt

5.009,4 e Ft, melynek fedezeteként a műkĺidési
céltaÍtalék normatíva lemondás céltatalékot j elölj fü meg.

c./ Kötött felhasznáIású normatív állami támogatások, melyek közvetlenül az iskolákat éľinti:

o Tanulók ingyenes tanktinyvtámogatása

Vajda Péter Ének-ZeneiAltalanos és Spoľtiskola 13 fo

. Szakmai tantigyigazgatásíinfoľmatikai feladatok

47 fő

11Íő

156,0 e Ft

27,4 eFt
6,4 eFt

33,8 e Ft

4,2 eFt1fő

o Kedvezményes étkeztetés 6.188 e Ft állami támogatás lemondás volt.

A lemondás miatt az érintetĺiĺltézmények térítési díj bevételi kięsése 562,0 e Ft, a kiadási
megtakarítás 5.1|4,0 e Ft lett. Javasoljuk a kiadási megtakarítást a mfü<ĺdési céltartalék
normatívá||arnitámogatáscékarta]'ékźrahelyezni.

A Képviselő-testĹilet

- az onkoľmányzat 11108-02 cím bevéteIitámogatźtsok - mfüödési _ központi költségvetési
szervtől e|őirźnyzatźń és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltaľtalék
e|őirtnyzatan belĹil az üdülőhelyi feladatok noľmatív lemondása e|őírźnyzatát 52.500,0 e Ft-
taltörli üdülőhelyi feladatok normatív állami támogatás lemondása címén.

- az onkoľmányzat 11 108-02 cím bevéte|i támogatások _ mfüödési - kcizponti kĺiltségvetési
szervtő| e|őirźnyzatát és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltaľtalék
e|őitálnyzatán beltil a normatíva lemondás céltaľtalék e|ofuźnyzatźĺ 5.009,4 e Ft-tal torli az
oktatási ágazatot érintő feladatmutatőhoz kapcsolódó normatív állami tĺímogatás lemondása
címén.

- az onkormtnyzat 11108-02 cím bęvételí tźrnogatások - mfüödési _ központi kciltségvetési
szervtől előírźnyzatát és a kiadás mfüödésre átadott péĺueszkoz á||aĺnhźztartáson belülre,
ezen belül saját kciltségvetési szervek működési felügyeIeti szervi tiímogatása előíráĺyzatát
156,0 e Ft-tal törli tanulók ingyenes tankönyvtámogatás kötött felhasznáIású noľmatív állami
támosatás lemondása címén.
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- aYajđa Péteľ Enek-Zenei Altalános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját
kĺiltségvetési szervek múködési feliigyeleti szervi télmogatása e|őfuáĺyzatát és a kiadási
ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 156,0 e Ft-tal törli tanulók ingyenes
tankönyvtámogatás kötött felhasznźl|źlsú noľmatív állami támogatás lemondása címén.

- az Önkormźnyzat 11108-02 cím bevételi támogatások - múködési - központi költségvetési
szervtől előirźnyzatát és a kiadás 11107-01 cím műkĺjdési általanos és céltartalékon belül a
szakmai taĺugyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású normatív állami
tĺímogatás előirányzatát33,8 e Ft-tal torli lemondása címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatások _ mfüodési _ kö7ponti költségvetési
szervtől eLőfutnyzatát és a kiadás mfüödésre átadott pétlzeszkoz á|IafiháńaÍtáson belülre,
ezen belül saját költségvetési szervek mfüödési felĺigyeleti szervi tźlmogatása e|oirźnyzatát
4,2 e Ft-tal törli pedagógus továbbképzéS kötött fe|hasznáIźtsú normatív állami tĺímogatás
lemondása címén.

- a Naprafoľgó Napközi otthonos óvoda 60100-03 cím bevételi támogatások saját
kĺiltségvetési szervek miĺködési felügyeleti szervi támogatása eloirźnyzatát és kiadás személyi
juttatás e|őktnyzatźLt 4,2 e Ft-tal ttirli pedagógus továbbképzés kötött fe|hasznttlású normatív
źi|ani támogatás lemondása címén.

- Az onkormźnyzat bevételi és kiadási e\őitáĺyzatát 562,0 e Ft-tal torlí étkezési téľítési díj
bevételi kiesése címén.

- az onkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatások központi ktiltségvetésből
előirźnyzattń és a kiadás múktjdésre átađott péĺueszkoz źL||aÍflháztaÍtáson beltilre, ezen belül
saját kciltségvetési szervek felügyeleti mfütjdési tźĺrlogatása előirćnyzatát ó.188,0 e Ft-tal törli
kedvezményes étkezési támogatás kötött felhasznáIású állami noľmatíva lemondása címén.

- az onkormányzat 11108-02 cím kiadás mfüödésľe átađott pénzeszkoz á|Iamhánartáson
belülre, ezen belül saját kĺiltségvetési szervek felÍigyeleti működési tźlmogatása előitényzatźń
5.114,0 e Ft-tal csokkenti és ezze| egyidejűleg az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím
mfüĺĺdési általĺános és céltaľtalékon belül a noľmatív á||ani támoeatás lemondása
eloir źny zatát, ugy an ezen ö s szeg gel me gemeli.

- a Varunk Rád Napközi otthonos óvođa 60100-05 cím bevételi intézményi mfüödési
bevételek e|oírźnyzatźLt 38,4 e Ft-tal, támogatások saját ktiltségvetési szervek műkĺjđési
felügyeleti szervi támogatás e|óirányzatźń 89,2 e Ft-tal csökkenti és ezzę| egyidejrĺleg a kiadás
dologi vásaĺolt élelmezés előirźnyzatát |27,6 e Ft-tal cscjkkenti kedvezményes étkezési
tźrnogatás normatív kotött fę|haszná|ttsú állami támogatás lemonđása címén.

- a Mesepalota Napktizi otthonos óvoda 60100-11 cím bevételi intézményi mfü<jdési
bevételek előirźnyzatźLt 38'4 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek múködési
feliigyeleti szewi támogatas e|őirźnyzatát 472,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
kiadás dologi vásarolt élelmezés e|őirźnyzatźi 5|0,4 e Ft-tal cscjkkenti kedvezményes étkezési
támogatás normatív kotött fe|hasznźiású állami támogatás lemondása címén.

- a Pitypang Napkĺizi otthonos ovoda 60100-12 cím bevéte|itámogatások saját költségvetési
szervek mfüĺjdési felĺigyeleti szervi támogatás e|őírtnyzatát 638,0e Ft-tal cs<jkkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés e|őirźnyzatát 638'0 e Ft-tal cscjkkenti
kedvezményes étkezési támogatás normatív kötött felhaszná|ású állami támogatás lemondása
címén.

- a Molnar Ferenc Magyar - Angot Két Tanítźlsi Nye1vú Általanos Iskola 71500-05 cím
bevételi intézményi múködési bevételek e|őirányzatát 128,0 e Ft-tal, támogatások saját
költségvetési szervek mfüĺjdési felügyeleti szervi támogatás e|őirźnyzatát 831,0 e Ft-tal

I4



cscjkkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásarolt élelmezés előirányzatát 959,0 e Ft-tal
csökkenti kedvezményes étkezési támogatás normatív kötött felhasznźitlsú állami támogatás
lemonđása címén.

- a Losonci Téri Altalános Iskola 71500-03 cím bevételi trĺmogatások saját koltségvetési
szervek múködési felügyeleti szeľvi támogatás előirźnyzaÍát 4.748,5 e Ft-tal csökkenti és
ezze| egyidejrĺleg a kiadás dologi vásaľolt élelmezés eloírźnyzatát 4.748,5 e Ft-tal csokkęnti
kedvezményes étkezési támogatás noľmatív kötött fę|hasznźůźtsú állami támogatás lemondása
címén.

- aYajđa Péter Ének _ Zenei Altalános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi íntézméĺyi
műkodési bevételek előfuźnyzatát 210'0 e Ft-tal, támogatások saját kĺiltségvetési szervek
működési felügyeleti szervi tźtmogatás eloirźnyzatát 4.172,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|'
egyidejűleg a kiadás dologi vásĺíľolt élelmezés előirényzatat 4.382,0 e Ft-tal csökkenti
kedvezményes étkezési tźtmogatás normatív kÓtött fę|haszná|ású állami támogatás lemondása
címén.

- Lakatos Menyhért Általanos Művelődési Központ 71500-0l cím bevételi intézményi
mfüodési bevételek előirźnyzatźLt 147,2 e Ft-tal, támogatások saját koltségvetési szervek
múködési felügyeleti szeľvi támogatás eIőírányzatát 351,3 e Ft-tal cs<ikkenti és ezze|
egyidejűleg a kiađás dologi vásárolt élelmezés elóirtnyzatát 498,5 e Ft-tal csĺjkkenti
kedvezményes étkezési táÍrlogatźts normatív kötött felhaszná|ású állami támogatás lemondása
címén.

I|,.l A biĺosító a Kisfuvaľos u. 3. szárn, alatti épület ledőlt kéményéľe 190,5 e Ft-os
káľtéľítést uta|t az onkoľmanyzat szám|ájára. Abevétel a helyreállításra lett fordítva.

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyzat 1|602 cím bevételi intézményi mfüĺjdési bevétel és kiadás dologi, ezen
beltil a karbarÍartźls előiľiínvzatát 190.5 e Ft-tal mesemęli biztosítói kártérítés és karbantartás
címén.

12.ĺ 2012. évi I. negyedévi prémium évek programban részfuevők béľ és jarulékainak
tźlmogatásźra 1.816,0 e Ft központosított állami támogatást kapott az ĺjnkoľmźnyzat. A
prémiumévek pľogľamban a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vesznek részt.

A Képviselő-testiilet

- az onkoľmźnyzat 11108-02 cím bevéte|i támogatások kĺizponti költségvetésből és a kiadás
mfü<jdésre átadottpénzeszkoz á|IaÍnháztartáson belülre, ezeÍL beltil saját kĺiltségvetési szervek
felĹigyeleti mfüödési támogatźsa előírźnyzattú |.816,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek I.
negyedévi tĺímogatása címén.

- a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szeľvek
műkĺjdési feltigyeleti szervi támogatás e|óirźnyzatát 1.816,0 e Ft-tal és a kiadás 12202 cím
személyi juttatás előirźnyzatát - bér 1.401,0 e Ft, cafeteria 29,0 e Ft _ 1.430,0 e Ft-tal, a
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźljttulási ađó elóiľźnyzatát 381,0 e Ft-tal, a
dologi, ezen belül az SZJA előirźnyzatát 5,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek I. negyedévi
támogatása címén.
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13.ĺ Közfoglalkońatás címén a iskolák szám|ájára osszesen - 2012. decembeľ és 2012.
január hónapra _ I '134,2 e Ft jőváírźts teljesiilt, ellhez az onĺész összege összesen 222,6 e Ft.
Az oltĺész fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselo-testĺilet

- az onkormányzat 11108-02 cím kiađási mfü<jdésre átađott pénzeszkoz áIlamháńartźson
belülre, ezen belül Saját költségvetési szervek felügyeleti mfüödési tĺĺmogatása eloirćnyzatát
222,6 e Ft-tal megemeli és a kiadás 1 1107-01 cím működési általános és céltanalékon belĹil a
közfoglalkońatźs bér és jĺárulékainak előfuźnyzatát222,6 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh LászIő Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szęrvek mfüödési felügyeleti szervi támogatás előírźnyzatát 49,7 e Ft-tal, miĺkodési célú
tźmogatáséľtékú bevételi előirányzatát257,9 e Ft-tal megemeli és ezzeI egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás e|oirélnyzatát 27I,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájtru|ási adó előhźnyzatát36,5 e Ft-tal megemeli af0I1. évi decembeľ ésZlIŻ.januaľ
havi kö zfo g|alko ńatźs címén.

- - a Deák - Diák Által'ĺnos Iskola 7I5O0-02 cím bevételitźmogatások saját koltségvetési
szervek mfüĺjdési felügyeleti szervi támogatás eloirányzatát 4,4 e Ft-tal, műk<jdési célú
télmogatásértékű bevételi előiranyzatźń 84,I e Ft-tal megemeli és ezzel egyiđejűleg a kiadás
személyi juttatás előirźnyzatát 78,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru|ási adó eloirźnyzatát 10,5 e Ft-tal megemeli a2011. évi december és 2012.januar
havi kĺi zfo gla|ko ztatás címén.

- a Losonci Téri Áttal.ános Iskola 71500-03 cím bevéte|i tźmogatások saját költségvetési
szervek műktjdési felügyeleti szervi támogatás eloirźnyzatát 44,5 e Ft-tal, működési célú
tźlmogatáséľtékĺĺ bevételi előiranyzatźlt I78,| e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejrileg a kiadás
személyi juttatás e|őirtnyzatát 196,I e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájaľulźtsi adó e|őkźnyzatát26,5 e Ft-tal megemeli a2011. évi decembeľ és Z}IŻ.januaľ
havi k<l zfo gla|ko ztatás címén.

- aYajđa Péter Ének _ Zeneí Általanos és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi támogatások
saját költségvetési szervek múködési feliigyeleti szervi tĺĺmogatás előirźnyzatát 96,9 e Ft-tal'
mfüödési célú tĺámogatásértékű bevételi e|őírźnyzatźLt 467,0 e Ft-tal megemeli és ezzel
egyidejűleg a kiadás szemé|yi juttatás eIóirźnyzatát 496,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
jaľulékok és szociális hozzájźrulási adó e|ofuźnyzatź./- 67,0 e Ft-tal megemeli a 2011. évi
december és 20 |2 . j anuáĺ havi k<izfo gla|ko ztatás c ímén.

- a Práter Altalanos Iskola 7|500-04 cím bevéte|i támogatźlsok saját költségvetési szervek
mfüödési feltigyeleti szervi támogatás e|őírźnyzatát 27,I e Ft-tal, mfüödési célú
támogatáséľtékú bevételi előiranyzatźń 147,I e Ft-tal megemeli és ęzzę| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás e|őirźnyzatát |53,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jráľulékok és szociális
hozzájarulási adó e|őirźnyzatát20,6 e Ft-tal megemeli a20I|. évi december és 2012. január
havi kci zfo gIa|koztatás címén.

14.l ANémeth Lasz|ő Általanos Iskola igazgatőja az íntézmény költségvetésének módosítását
kezdeményezte, mely a jogszabźiyoknak megfelel, így javasolt az alábbi módosítás
elfogadása.
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A Képviselő-testiilet

- a Németh LászIő Altalanos Iskola 71500 cím kiadás személyi juttatáson belül a közlekedési
költségtérítés e|ofuźnyzattLt |76,0 e Ft-tal csökkenti és ugyan ezen cisszeggel, valamint
jogcímen a dologi eIoirányzatát megemeli arcképnélküli BKV bérlet költség címén.

- a Németh LászIő Általanos Iskola 71500 cím bevételi működési célú támogatásértékű
eLoirányzatźĺt. és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása e|óírźnyzatát 345,6 e Ft-tal megemeli
iskolagyiimĺilcs progľam címén.

15./ A Molnár Ferenc Magyar _ Angol Két Tarńtási Nyelviĺ Általanos Iskola igazgatőja az
intézmény költségvetésének módosítását kezđeményeńe, mely a jogszabáIyoknak megfelel,
í gy j avasol t az alábbi módo sítás elfo gadása.

A Képviselő-tęstĹilet

- a Molnar Feľenc Magyaľ _ Angol Két Tarutási Nyelvú Általanos Iskola 71500-05 cím
kiadás személyi juttatáson beliil a közlekedési költségtérítés előiranyzatźú 176,0 e Fĺtal
cs<jkkenti és ugyan ezen ĺisszeggel, valamint jogcímen a dologí előirźnyzatát megemeli
arcképnélküli BKV bérlet költség címén.

1'6.I A Deĺík - oiak Általános Iskola igazgatőja az intézmény kĺiltségvetésénęk módosítását
kezđeményeńe, mely a jogszabályoknak megfelel, így javasolt az a|ábbi módosítás
elfogadása.

A Képviselő-testület

- a Defü _ Diák Általanos Iskola 7|5OO-O2 cím kiadás személyi juttatáson belül a
közlekedési költségtérítés előiranyzatźtt 776,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ugyan ezen összeggel,
valamint jogcímen a dologi e|őfutnyzatát megemeli aľcképnélküli BKV bérlet k<iltség címén.

- a Defü _ Diák Által.ínos Iskola 7I5OO-O2 cím bevételi mfüöđési célú támogatásértélaĺ
előirányzattrt és a kiadás ellátottak péĺubelijuttatása e|őirtnyzatźLt 316,8 e Ft-tal megemeli
iskolagyÍimölcs pľogram címén.

- a Deák _ Diák Altal,ános Iskola 7t5O0-02 cím bevételi mfüĺjdési célú támogatáséľtékű
e|oirányzatźÍ éskiadás dologi előfuźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a ľÁvop 3.|.7 ,,IJt a
jĺivőbe, tanuljunk együtt'' Eu-s pályázatipélueszkoz és annak feLhasznźiźlsa címén.

17.t A Losonci Téľi Általanos Iskola ígazgatőja az intézmény költségvetésének módosítását
kezdeményezte, mely a jogszabályoknak megfelel, így javasolt az alábbi módosítás
elfogadása.

A Képviselő-testület

- a Losonci Téri Altalĺínos Iskola 71500-03 cím kiadás személyi juttatáson beliil a
közlekedési kĺiltségtérítés előirányzatźLt 176,0 e Ft-tal csĺikkenti és ugyan ezen ĺisszeggel,
valamint jogcímen a dologi elótrtnyzatát megemeli aľcképnélkiili BKV bérlet költség címén.
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- a Losonci Téri Altalános Iskola 71500-03 cím bevételi mfüödési célú támogatásértékű
e|őirźnyzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása eIőíráĺyzatźrt 4]5,3 e Ft-tal megemeli
iskolagytimölcs progľam címén.

- a Losonci Téľi Általános Iskola 71500-03 cím íntézményi működési bevételek és kiadás
do l o gi e|oir źny zatát 2 6 6,7 e Ft-tal me gemeli tov ább szźlmlázás címéĺ.

18./ A Vajda Péter Ének _ Zenei Általrínos és Spoľtiskola igazgatőja az íĺxézmény
költségvetésének módosítását kezdeményeńe,me|y a jogszabá|yoknak megfelel, így javasolt
az a|ábbi módo sítás elfo sadása.

A Képviselő-testi.ilet

- a Vajda Péteľ Ének _ Zenei Általanos és Sportiskola 71500-06 cím kiadás személyi
juttatáson beliil a közlekedési költségtéľítés előirĺínyzatát 176,0 e Ft-tal csökkenti és ugyan
ezen <lsszeggel, valamint jogcímen a dologi e|őirźnyzatát megemeli aľcképnélküli BKV bérlet
költség címén.

- a Yajđa Péter Ének _ Zenei Általanos és Sportiskota 71500-06 cím kiadás személyi
juttatáson belül a megbízási đíj előirĺĺnyzatát 8,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzájáĺu|źtsi adó elofuźnyzatát 2,6 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiađás
dologi e|óirźnyzatát 10,8 e Ft-tal megemeli a technikai munkaközösség tanulmányi verseny
đíjazása címén.

19.t A Práter Áttalános Iskola igazgatőja az irúézmény kciltségvetésének módosítását
kezđeményeńe, mely a jogszabźiyoknak megfelel' így javasolt az alábbi módosítás
elfogadása.

A Képviselő-testtilet

- a Ptátet Általanos Iskola 7150O-O4 cím bevételi műk<jđési célú támogatźsértékíi
e|őirźnyzatát és a kiadás ellátottak pénzbeIíjuttatása eloirányzatát |I5,2 e Ft-tal megemeli
iskolagyiimölcs program címén.

20.t A Lakatos Menyhéľt Általanos és Művelőđési Kĺizpont igazgatőja az intézmény
költségvetésének módosítását kezdeményeńe, me|y a jogszabályoknak megfelel, így javasolt
az alábbi módo sítás elfo sadása.

A Képviselő-testiilet

- a Lakatos Menyhén Általanos és Művelődési Kĺizpont 71500-01 cím kiadás szemé|yi
juttatáson belül a közlekedési költségtérítés előiranyzatźú |76,0 e Ft-tal csökkenti és ugyan
ezen összeggel, valamint jogcímen a dologi előirányzatát megemeli aľcképnélküli BKV bérlet
költség címén.

- a Lakatos Menyhért Által.ínos és Múvelődési Kozpont 71500-01 cím bevételi mfüödési
célú támogatáséľtékii előírźnyzatát és akiađás ellátottak pénzbe|ijuttatása előittnyzatźĺ 89,3 e
Ft-tal megemeli iskolagyĹimölcs progľam címén.
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21.ĺ A Jőzsefvćĺrosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gáIat és Szakmai Szolgáltatő Intézméĺy
igazgatőja aZ intézmény költségvetésének módosítását kezdeméĺyeńe, mely a
jogszabáIyoknak megfelel, így javasolt az a|ábbi módosítás elfogađása.

A Képviselő-tęstĺilet

- a Józsefüĺíľosi Egységes Pedagőgiaí Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató lĺtézmény
71500-08 cím kiadás személyi juttatáson belül a kozlekedési kĺiltségtéľítés előiľányzatát 882,0

e Fttal csokkenti és ugyan ezen összeggel' valamint jogcímen a dologi eloirźnyzatźú
megemeli arcképnélküli BKV bérlet költség címén.

f2.ĺ A Polgármesteri Hivatalnál közfog|a|końatásban kézbesítési munkakĺjrľe további 6 fő-t
a|ka\maz, akiknek a munkakor ellátásahoz a BKV bérlet biztosítása szĹikséges. Fedezete a

működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testiilet

- az onkorĺnányzat kiadás 11107-01 cím múködési általanos és céltaľtalékon belül a
közfoglalkońatás bér és jarulékainak előírányzatát 411,6 e Ft-tal csĺikkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás |I30f cím személyi juttatás e|oirźnyzatát, ugyan ezen ĺisszeggel
megemeli 6 fo k<izfog|a\koztatott2012.jrinius l- 2012. december 31. közcĺtti időszakĺa BKV
b ér1 et bizto sítása c ímén.

23.ĺ Az óvodfü arcképnélküli BKV bérlet költségvetési előiraĺryzatatkérik módosítani saját

költségvetésiikĺjn belül.

A Képviselő-testtilet

- a l,ą.tlrce Napközi otthonos óvoda 60100 cím kiadás személyi juttatás előittnyzatźn
belül a helyi k<lzlekedési hozzájáralźls eloirźnyzatźĺ |77,0 e Ft-tal csökkenti és ezzeI

egyidejűleg' ugyan ezen ĺisszeggelmegemeli a dologi kiadás előírźnyzatát arcképnélkĺili BKV
bérlet k<iltsége címén.

- a Kincskereső Napközi otthonos ovođa 60100-02 cím kiadás személyi juttatás

e|ofuányzatan belül a helyi kĺjzlekedésihozzźljźlrulás előiranyzatźi I77,0 e Ft-tal csökkenti és

ezzel egyidejűleg, ugyan ezen ĺisszeggel megemeli a dologi kiadás e|őirźnyzatát aľcképnélkĹili
BKV béľlet költsége címén.

- a Pitypang Napkĺizi otthonos óvoda 60100-12 cím kiadás személyi juttatás előírźnyzatźn
belül a helyi köztekedési hozzájarulás e|őirźnyzatát 177,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ezzel
egyidejűleg' ugyan ezen összeggel megemeli a dologi kiadás eloirźtnyzatát arcképnélktili BKV
bérlet koltsége címén.

- a Katica Napközi otthonos óvoda- Bölcsőde 60100-13 cím kiadás személyi juttatás

e|oirányzatan beltil a helyi közlekedési hozzźtjánllás előiranyzatát I77,0 e Ft-tal csokkenti és

ezze| egyiđejűleg, ugyan ezen összeggel megemeli a dologi kiadás előirányzatát arcképnélktili
BKV bérlet költséee címén.
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24.l A költségvetési szervek 2012. III-V. havi béľkompeĺuáciős központosított állami
támogatás összege 5L.944,1 e Ft, amel|ye| az önkormányzat és a költségvetési szervek
költségvetésének módosítása indokolt. Intézményenként a csatolt melléklet tarta|mazza.

A Képviselő-testület

- az onkoľmtnyzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől, ezen
belül a központosított állami támogatás e|őirźnyzatźú és a kiadás 11108-02 cím miĺk<jdésre
źńadott' pénzeszkoz źilanhźztartáson belülre ) ezen belül saját kĺiltségvetési szervek felügyeleti
működési térlogatása e|óirźnyzatát 51.944,l e Ft-tal megemeli 2012. III-V. havi
béľkompenzáció címén.

- a költségvetési szervek bevételi tĺímogatások saját költségvetési szeľvek miĺködési
feltigyeleti szervi tźtmogatása e|őirźnyzatát és a kiadás személyi juttatás és a munká\tatőt
terhelő jarulékok e|őfuányzatát összesen 5L.944,I e Ft-tal megemeli a lIIl}4.pont csatolt
mel l ékl etb e n r ész|etezettek alapj ĺín.

25.t A Polgĺĺrmester Úr átnůlázott hatáskcjrben a mfüodési céItaľtalékľa tervezeĹt
alpolgármesteri saját keret e|őirtnyzatéń módosította a Gutenbeľg tén játszőpark és
környékének ľendbeho zatala érđekében.

A Képviselő-testiilet

. az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múködési általanos és céltaĺalékon belül a
polgármesteri saját keret előirĺínyzatźú 600,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás
11108-02 cím működésre átadott pe. Allamháztartáson beltilre,ezen belül saját költségvetési
szervek feltigyeleti mfü<jdési tźlmogatźsaelőkźnyzatát 600,0 ę Ft-talmegemeli.

- a Józsefuĺíľosi Várostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevétel támogatások saját
költségvetési szeľvek műk<jdési felügyeleti szervi támogatása e|őfuźnyzatát 600,0 e Ft-tal és a
kiadás dologi kiadások előfuźnyzatát 600,0 e Ft-tal megemeli a Gutenbergtéri játszópark és
kciľnyékének rendb eho zatala címén.

26.l Lakásforgalmi értékkülĺinbozęt címen május végéig 2.170'0 e Ft bevételi többlet teljesült
az ĺlnkormźnyzat sztlrclájźlra. Javasolt a felhalmozźsibevételi többlettel a felhalmozásí egyéb
céltartalék e|őir źnyzatát megemelni.

A Képviselő-testtilet

- az onkormányzat bevételi I|602 cím beruhĺízások, felhalmozás eloirźnyzatátf.I70,O eFt-
tal megemeli lakásforgalmi értékkiilönbĺjzet befi zetése címén.

- az onkormányzat kiadás 1II07-02 cím egyéb fe\ha\mozźtsi céltartalék előiranyzatát
2.170,0 e Ft-tal megemeli.

27.t
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illegális szemételszáIIításra 2012. évben az onkormźĺnyzat 1 1.000,0 e Ft-ot teĺvezetĹ.
Ev kĺjzben a TestÍilet úgy döntĺitt, hogy az illegáIis szemétszáIlítási feladatot kiszervezi a
Polgármesteri Hivataltól a Józsefuaľosi Várostizemeltetési Szolgá|athoz, arn1hez a
költségvetési fedezetet atewezett e|őírźnyzat időaľányos tésze alapjtn 7.500,0 e Ft összegben
kapta meg. A szerződések módosításaĺa nem került sot, ezértjavasolt, hogy az e|őlĺźnyzat a
Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálattól visszakerü|jon az onkormanyz athoz.

Az Önkormányzathoz beérkezett számlakbóI az tilapitható meg, hogy a szemét mennyisége
lényegesen megemelkedett, így év végéig a feladatellátás éľdekébeÍI az elofuźnyzatot további
1'2.028,0 e Ft-tal indokolt kiegészíteni, megemelni. Jelenleg a már beétkezett szrĺmlák
kiegyenlítésére sincs kciltségvetési fedezet. Javasoljuk fedezetként a mfü<jdési általrános

taľtalékot meg| el<ilni.

A Képviselő-testiilet

- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím múködési általános és céltartalékon belĺil az
általános taľtalék előitźnyzatát |2.028,0 e Ft-tal csökkenti és ezzę| egyidejűleg a kiadás II403
cím dologi előfuźnyzatát,lgyarl ezen összeggel megemeli illegális szemétszźilítás címén.

- a Józsefuaľosi Varosiizemeltetési Szolgá|at 80103 cím bevételi támogatások sď1źfi

koltségvetési szervek műkĺjdési felügyeleti szervi támogatás eIőfutnyzatĺĺt és a kiadás dologi
e|óirźnyzatat 7.500,0 e Fttal csĺjkkenti az illegális szemétszá||ítási számlfü onkormźnyzat
által torténő kiegyenlítése címén.

- az onkormányzat 11108-02 cím működésre átadott pélueszkoz áI|aÍnháztaÍtáson belülre,
ęzen beltil saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása e|óirźnyzatát 7.500,0 e
Ft-tal csĺjkkenti és ezzęI egyidejúleg a kiadás II403 cím dologi e|őirźnyzatát, ugyan ezen
összeggel megemeli illegális szemétszá|lítás címén.

b./ Szelektív hulladékgyűjtésre az onkoľmányzat a Jőzsefvtrosi Varosiizemeltetési Szolgálat
4.572,0 e Ft előiranyzatotbiztosított. A szerzoďéstaz onkoľmźnyzatkötötte meg, így javasolt
az eIőirányzatot is az onkoľmanyzat költségvetésében biztosítani, tehát a Józsefuaľosi
Vaĺosüzemeltetési SzolgáIat költségvetésének cs<ikkentése.

A Képviselő-testiilet

. a Józsefrarosi Viĺrostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek működési felügyeleti szeľvi tĺímogatás e|őirányzatétt és a kiađás dologi
eIófuźnyzatát 4.57f,0 e Ft-tal csclkkenti az sze\ektív hulladékgytĺjtési szárr]ák onkoľmányzat
źital tortérrő kie gyenlítése címén.

- az onkormźnyzat 11108-02 cím működésre átadott péĺueszkoz á|IafiháńaÍtáson belülre,
ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti mfüödési támogatása e|óírźnyzatźń 4,572,0 e

Ft-tal csokkenti és ezzeI egyidejűleg a kiadás Il403 cím dologi e|őirźnyzatát, ugyan ezeĺ
összeggel megemeli illegális szemétszá|lítás címén.

28.l A Koszorú Napközi otthonos óvoda az ELTE Tanító és óvóképző IntézetteI
megállapodást kötött a hallgatók gyakorlat vezetésének ellátásaľa, amelynek éľtelmében a
részvevők alka\mazoÍtaknak đíjazást ťĺzetnek. Az intézet az ovođa szám|ájára a đíjak
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járulékkal emelt összegét - 312,0 e Ft _ źńwta\ta. Az ővoďa költségvetésének módosítása
indokolt.

A Képviselő-testĹĺlet

. a Koszorú Napközi otthonos ovoda 60100-10 cím bevételi mfüödési célú támogatáséľtékű
bevételi e|őirźnyzatát 31'2,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|őirtnyzatźn belül a megbízásĺ
díj eloiranyzatěú,f46,rJ e }'t-tal, a munkáltatot terhelo jaľulékok e|ökżnyzatát 6ó,0 ę ľ.t-tal
megemeli hallgatók gyakorlat vezetés díjazása címén.

29.t A mfüödési céltaľtalék polgármesteri saját keretek e\őirźnyzatźi a Po|gźrmester Úr
źúnsházott hatáskĺjrb en mó do sította.

A Képviselő-testtilet

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési általĺános és céltaľtalékon belül a
polgármesteri saját keret céltaľtalék előiranyzatźú 70,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg
a kiadás 11101 cím dologi előfutnyzatát, ugyan ezen összeggel megeme|i az orczy Kertben
rendezendő spoľtnap költségeinek hozzájarulása címén.

30.l A mfütjdési céltartalék alpolgármesteri saját keret előirźnyzatát Polgáľmester Úr
źItflJházott hatáskörben módo sította.

A Képviselő-testület

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési áttalanos és céltaľtalékon belül az
alpolgáľmesteľi saját keret előiľányzatát 727,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás
11101 cím đologi e|őirźnyzatát,ugyan ezen összeggel megemeli a VIII. keľĹilet Polláck téri
mélygaŔns üzemeltetésére vonatkoző a|tęmatívak kidolgozás dijźnakkiegészítése címén.

31'.l A I220I-0I cím feladattal teľhelt pénzsnaradvźnyntt| a jáľulékok és az SZJA tévesen a
személyi j utt atásr a kerĹilt, ezért a módosítás, helye sbítés sztikséges.

A Képviselő-testĹilet

- a Polgrĺľmesteri Hivatal kiadás 1220|-0| cím szęmélyi juttatás e|óirźnyzatát 1851,0 e Ft-tal
csökkenti és ezzel egyiđejiĺleg a kiadás dologi e|oirźnyzatát,ugyan ezen összeggel megemeli.

32.l A Polgármesteri Hivatal - l220I-02 cím - tulajdoni lapok lekérdezés díjacíméĺ349,2 e
Ft bevétel teljesült, amellyel a dologi eIőirźnyzat megemelése szfüséges.

A Képviselő-testtilet

- a Polgármesteri Hivatal 1220I-02 cím bevételi intézményí műkĺjdési bevételek
előirźnyzatát és akiadás đologi előirtnyzatát349,z e Ft-tal megemeli.
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33.l Mozgáskor|átozottak támogatása címén az onkoľmányzat 633,5 e Ft utólagos
megtérülési támo gatást kapott.

A Képviselő-testiilet

- az tnkormźnyzat 11303 cím bevételi miiködési célú támogatásértékű bevéte|i előirényzatźń
és a kiadás mfüödésre átadott pénzeszkoz áIlarnháztartáson kívĹilre, eZeÍL belül a lakosságnak
juttatott támogatások, szociális jellegű ellátások előirźnyzatát 633,5 ę Ft-tal megemeli
mozgáskorlátozottak támogatása címén.

34.| AzEgészségtigyi Szolgálat közfoglalkońatás címén |.f89,0 e Ft-ot ťlzetettki, amelybőla

Munkaügyi Közporrt |.228,0 e Ft-ot megtérített. Az onrész összege 61,0 e Ft, melyek fedezęte
a múködési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testiilet
- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a
közfoglalkoztatás bér és jaľulékai önĺész e|őirányzatát 6I,0 e Ft-tal cscjkkenti és ezzel
egyidejúleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszkoz áIlamháńartáson beliilre,
ezen belül saját költségvetési szervek feltigyeleti mfütjđési támogatása e|óirányzatát' ugyan
ezen összeggel megemeli.
- az Egészségiigyi Szolgálat 50100 cím bevételi ttmogatźĺsok saját költségvetési szervek
múködési feltĺgyeleti támogatźsa elóirźnyzatát 6I,0 e Ft-tal, a műkĺidési célú tźlmogatásértéku
bevételi eIóírtnyzatát1-.228,0 e Ft-tal, akiadás személyi juttatás e|oirźnyzatát|.|36,0 e Ft-tal,
a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzajarulási adó eLőkźnyzatát 153,0 e Ft-tal
megemeli közfoglalk oztatás címén.

35.l Az Egészségügyi Szolgálat igazgatőja az intézsrlény költségvetésében időaranyos
bérmegtakaľítás és járulékainak megtakarítását kéri fęlhalmozásra átcsoportosítani a 2012.
június 1-jével hatáIyba lépett miniszteri rendeletben meghatározoÍ1 egészségügyi
szolgá|tatźĺsok szakmai minimum feltételeinek teljesítése érdekében' Ennek éĺelmében 20|2.
szeptembeľ l-ig keIl megfelelni a járóbeteg-ellátást nýjtó szolgá|tatőknak. Ezen túlmenően
több osztályon (sebészet, kaľdiológia, rheuma) rij gépek beszerzése, vagy felújítása vált
szifüségessé (siiľgősségi táska, terheléses kerékpár, terápiás UH készülék), mivel a meglévők
vagy felrijításra szorulnának, vagy javíthatatlanok. Javasolt a módosítási kérelem elfogadása.

A Képviselő-testtilet
- az Egé,szségügyi Szolgálat 50100 cím kiadás személyi juttatás, ezen belül a rendszeľes
személyi juttatás e|ĺĺirźnyzatát 4.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jáľulékok és szociális
hozzájaru|ási adó e|őirźnyzatát 1.080,0 e Ft-tal csökkenti és ezzeI egyidejúleg a kiadás
fe|halmozás e|őirźnyzatát 5.080,0 e Ft-tal megemeli az egészségugyi szo|gáItatźlsok szakmai
minimum feltételeinek teljesítése érdekében, valamint az e|használódott orvosi műszeľek
pótlása címén.
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36.ĺ A Corvin Fl|mszínház a20|I. évi jótékonysági koncert bevételeivelz}I2. évben szĺímolt
el, és 666,0 e Ft-ot az onkormźnyzat szám|éljźra źńuta|t, ebből a sztĺĺ:/rź.z;ott költségek összege
t43,8 e Ft. A testiileti dĺjntés értelmében javasolt a tisńa bevételi többletet a műktjdési
céltartalékonbelüla,,Lé|ekadomány''céItartalékárahe|yezĺi.

A Képviselő-testtilet
- az onkormtnyzat bevételi 11301 cimíntézményi műkcidési bevételek előiranyzattú.666,0 e
Ft-tal és a kiadás dologi e|óírźnyzatát |43,8 e Ft-tal megemeli a 20|1. évi jótékonysági
koncert bevétele és kiadása címén.
- az onkormźnyzat kiadás 11107-0l cím működési általanos és céltartalékon beliil a
,,LELEK adomĺíny'' e|őiráĺyzatát 522,2 e Ft-tal megemeli a 20|1. évi jótékonysági koncert
bevétele címén.

37 .I ovođaztatási támogatás címén az Önkorm tnyzat szám|ájáĺa 1 .000,0 e Ft bevétel teljesült,
amivel az onkoľm ány zat költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testtilet
- az onkormtnyzat 11304 cím támogatások kozponti költségvetésből - múködés _

e|ofuźnyzatát és a kiadás mfüödésre átadott pénzeszkoz á|Iamhá^artáson kívĺilre, ezerl belül a
lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság juttatások e|oirányzatát 1.000,0 e Ft-
tal megeme|i ővodtlńatási támogatás címén.

Az Ônkormányzat kaltségvetésének módosítása a ]9/2009.(T.06.) önkormónyzati rendelet ].
mellékletének 16. pontja alapján ą minősített szavazattöbbséget igénylő kérdés. A költségvetés
módosítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskorébe tartozik. Fig,lelemmel ąz on.
I0.s (]) bekezdése d) pontjóban foglaltalva, az alóbbi rendelet-teryezetet terjesztem
elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Budapest, zÜI2.június 26.

polgármesteľ

Töľvényességi ellenorzés:
Rimán Edina

jegĺző
nevében és megbÍzásábĺil:

Dr. Mészaľ Erika
Aljegyz(5

v--Ll /
Máté
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Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefu árosi Onkorm ányzat Képviselő -

testületének

7 12012. (Iĺ.2 1.) tinkoľmányzati ľendelete

z 2012. évi költségvetésről

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuaľosi
onkormanyzat Képviselő-testülete az
źiLamháztartásról szóló 20Il. évi CXCV.
törvény 23. $ (1) bekezdésében kapott
fe|hata|mazás alapjan, az Alaptowéĺy 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. Altalános ľendelkezések

l.s A rendelet hatáLya a képviselő-
testületre, annak szerveiľe (polgármesteľ,
bizottságok), az önkormtnyzat költségvetési
szerveire és gazdasági tarsaságaira terj ed ki.

2. $ Az <jnkormtlnyzatra és a felügyelete,
ir źny ítása a|á hrtoző költségvetési szervekľe
vonatkozó címĺendet az 1. melléklet
tartalmazza.

2. A költségvetés bevételeinek
és kiadásainak fő tisszege,
a hiány és többlet mértéke

3. $ (1)A képviselő-testiilet az
ĺinkoľmányz at 2012. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi
főösszegét

Budapest Főváľos VIII. keriilet
ózsefuárosi

Onkoľmán yzat Képviselő- testületének

.....12012.(. .. ) iinkorm źnyzati ľendelete

iinkoľmányzat 2012. évi kiiltségvetéséről

7 l 2012.(il.2 1.) ii nkoľmány zati rendelet
osításáľól

1.$ Az önkoľmĺĺnyzat}}|Z. évil
ltségvetésérő1

sző|ő 7 |20I2.(II,21.) önkormanyzati rendelet

a továbbiakban:Rende1eĐ3.$ (1) bekezdése

helyébe a kĺjvetkezo |ép:

.s (1) A képviselő-testĹilet az ĺjnkoľmányzat

12. éví költségvetésének

a) a kĺjltséevetési i bevételi
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17.094.605 e Ft-ľól 16.939.978,8 e
azaz

Tizenhatmilliárd
Kilencszázharminckilenc -

millió -Kilęncszázhetvennvolcezer
Nyolcszaz

forintra módosítja,

Ft-ra, I 
főössze-

gét |6.939.978,8 e Ft-ľól, 16.957.671 eFt-

-lra'

b) a költségvetési kiadási főösszegét
19.295.057 e Ft-ról

20.926.452,8 Ft-ľa, azaz Hűszmilliaľd
_Ki|encszźzhuszonhatmi l l ió
Négyszazötven-

Kettoezer _ Nyolcszĺíz forintra módosítja

c) a finanszírozźsi célú pénziigyi műveletek

(hitel, kĺitvény) bevételi összegét 742.080 e
Ft-

b arl, azaz Hétszázne gwenkettőmi l li ó -
Nyo l cvanezęr fori ntb an áLlapítj a me g

d) a Íinansz írozásu, pénzngyi műveletek

(hitel, váltó törles ńés) I<tađasi <i sszegét

ó3 l . 83 5 e Ft-ban, azaz Hatszázharmíncegy -

millió _ Nyolcsz ázhatmincotezer forintban

á||apítjameg,

e) a költségvetés táĺgyévi hitnyát 2.832.287
e

Ft-ról 4.618.309,0 e Ft-ra, azaz
Négymil1iaľd

Hatszáztizennyolcmi11ió
Hfuomszázkilenc-

ezer forintra módosítja,

f) a ťlnanszitozási célú

azaz Tizenhatnilliard
Kilencszćĺzötvenhétmillió

Hatszźzhetv ene gy ezer foľintľa mó do sítj a,

b) a költségvetési kiadási főösszegét

20.926.452'8 Ft-ról 20.944.145 e Ft-ra, azaz

Húszmilliard
K1lencszéynegyvenné gymi lli ó _

Szźunegyv enotezer - foľintľa módosítj a

c) a finanszíroztlsi célú pénzügyi műveletek

(hitel, kötvény) bevételi összegét ]42.080 e

Ft-

ban, azaz Hétszźznegyvenkettőmillió _

Nyolcvane zer fonntban állapítj a meg

d) a fi nanszírozásu, pénnryyi műveletek

(hitel, váltó törles ztés) kiađási ĺlsszegét

63 1 .835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegy-

millió _ Nyolcszĺízharmincötezer forintban

á||apítjameg,

e) a költségvetés targyévi híányát
4.618.309,0

e Ft-ban azaz N égymilliárd

Hatszźntizennyo l cm i ll i ó
Háĺomszázki1enc-

ezer forintban állapítja meg.

Đ a ťtnanszírozási
műve1etek

tĺibbletét 110.245 e

Szźztízm1|Iiő _

célú pénzngyi

Ft-ban, azaz
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műve1etek

tĺjbbletét II0.245
SzéztízmĹIliő -
KeĹtőszáznegyvenötezeĺ
ffi€8'

e Ft-ban, azaz

forintban źi|apítja

g) a hiany belső finanszítozását 2.090.207 e
Ft-

tő| 3.876.229,0 e Ft-ra, azaz Harommilliard

Nyolcszázhetvenhatmillió _

Kęttószźzhuszonkilencezeľ forintra
módosítja,

h) a hiany külső ťlnanszírozásźń 742.080 e
Ft-ban,azaz

Hétszénĺegwenkettőmillió
Nyo lcvane zęr ezet forintb an tů|apítj a me g.

A hiány külső ťlnanszírozás összege a20|1.
évi

hitelszerződésből le nęm hívott összeg.

.$ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e

let 1-14. melléklete lép.

.$ Ez a rendelet 20|2. május 9. napján lép

hatálvba.

Kęttőszźznegyveĺotezer forintban źilrapítja
ffieg'

g) a hiany belső finanszírozásźlt 3.876.229,0
eFt

ban, azaz Haľommilliĺárd
Nyolcszazhetven-

hatmil lió - Kettő szźzhuszonkil e rlc ezer

forintban źtllapítj a meg

h) a hiĺány külső ťlnanszírozáséĺt 742.080 e
Ft-ban )azaz

Hétszázne gyvenkettőmi11ió
Nyolcvanezerezer

Forintban á|Iapítj a me g.

A hiĺĺny külső ťĺĺanszítozás ö'sszege a2011.
évi

hitelszetzodésből le nem hívott összeg.

'$ A Rendelęt I-14. melléklete helyébe e

ndelet 1-14. melléklete lép.

.$ Ez a rendelet zlIz.július 10. napján lép

yba, azonban rendelke zéseit a f0I2. I.

i
ltségvetési beszámolónál alkalmazni kell.
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Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő - testületének

.....120Í2,(...) tinkorm ányzati rendelte

az önkoľmányzat 20t2. évi költségvetéséről szóló

7 ĺ 20 12.(il.2 1.) ii n ko r mány zati ľen d eI et m ó d o s ítá s á ľĺí l

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi Önkormányzat Képviselő-testülete az
á||aÍnház1artásról szóló 20|I. évi CXCV. törvény 23. $ (1) bekezdésében kapott felhata|mazás
alapjźn, az Alaptowény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatfuozott feladatktiľében
e|jarva k<jvetkezőket rendeli el:

1. $ (1)Az önkoľmányzat2012. költségvetéséről szóló 7l20|2.(II.21.) ĺĺnkoľmźnyzati rendelet
( a továbbiakban: Rendelet ) 3.$ (1) bekezdése helyébe a következő lép:

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főosszegét 16.939.978,8 ę Ft-ľól 16.957.67I e
F t-t a, azaz Tizęnhatmilliárd _ Kilencsz źlzotv eĺlhétmillió - HatszázhęBĺenegyezer -
forintra módosítja,

b) a ktiltségvetési kiadási főĺisszegét 20.9f6.452,8 e Ft-ról 20.944.I45e Ft-ra , azaz
Húszmilliárd -Kilencszéznegyvernégymillió - Szźznegyvenötezer - száz forintľa
módosítja

c) a finanszírozási cé|űpénnigyi mrĺveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080
e Ft-ban, azaz Hétszźunegyvenkettőmillió - Nyolcvanezeľ forintban,

d) a finanszítozásu, pénzügyi műveletek (hitel, váltó tĺirlesztés) kiadási összegét
631.835 e Ft-ban, azaz Hatszźvharmincegymillió Nyolcszázhaľmincötezer
foľintban,

e) a költségvetés targyévi hiáĺyát 4.618.309,0 e Ft-ban, azaz Négymilliĺárd -
Hatszáztízennyolcmillió-Háromszázf<llęncezerf ońntbaná||apítjameg,
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f)a ťlnanszirozási célú pérungyi műveletek tcjbbletét 110.245 e Ft-ban, azaz
Száńizmillió-Kettőszźunegyvenotezerforintban,

g) a hiány belso ťlnanszírozását 3.876.f29,0 e Ft-ban, azaz Haĺommilliaľd
Nyolcszazhetvenhatmillió - Kettőszázhuszoĺlkjlencezet forintban áIlapíť1ameg,

h) a hiany külső ťĺnanszírozását 742.080 e Ft-ban ) azazHétszźnnegyvenkettőmillió -

Nyolcvanezer forintban,tĺIlapitja meg. A hiany külső ťlnanszítozás tisszege a20|I.
évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.

2.s A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-1'4. melléklete lép.

3.$ Ez arendelet f\Iz.július 10. napján lép hatályba,azonbaĺ rendelkezéseit a 2012. éviI.
félévi beszámo ló nźi a|ka|mazni kell.

Budapest, 2012.június 27.

Rimán Edina

jegyző

Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ
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INDoKLÁS

Általános indoklás

A Budapest Fővaros VIII. KeľĹileti Józsefuáľosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésľől
szóló rendeletének módosítása az á|Ianháraľtásľól szőIő 2011. évi CXCV. tĺirvény 34. $-
ában kapott felhatalmazts a|apjźn a képviselő-testĹileti, bizottságí, átnlhazott hatáskĺjrben
hozotÍ döntésęk, valamint az állami támogatások, gazdasági események miatt vtit
sziiksésessé.

Részletes indokolás

1.$ A végrehajtott módosítás kĺjvetkeztében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket'
valamint azok belső tarta|mát hatźnozza męp.

2.$ Az 1. $-ban jóvahagyott módosításokkal a rendelet melléklęteinek módosított
eIóírtnyzataittartalmazza.

3. $ A rendelet hatáIy,át hatáĺozza meg.
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fori
Bérkompenzácĺó

ezer lorrnt esztes rl.24 hoz

sor-
szam

intézménv clm f0Ĺ2. március - ápľilis - május hó

bevéte| l
állami
támogatásĺ
fe|ĺigyeletĺ
szervi
támogatás

kiadás
/személyi
juttatás

kĺadás /
munkálta-
tót teľhelő
jáľulékok

kiadás
összesen

I

Polgdrmesteri Hivatal
kiadas 12202
cím, bevéteI

I2000 cím
3 401,8 2 678,7 723, I i 401,8

2
Városüzemeltetési
SzolgóIat 0,0 0,0
-Ieazgatőság 80101 0,0 0.0 0.0 0,0
- Jófiúk Biztonsági
Szn|eá|at 80102 0,0 0,0 0,0 0,0
- Településtizemeltetés 80103 0.0 0,0 0,c 0,0
-Lé|e|ĺ,Jláz - Lélek
Program 80104 41,4 32,6 8,8 41,4
- Teleki Téri Piac 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Családsegítő és

GyermekjóIéti Központ
40100 2 373,4 I 868,9 504,6 2 373,4

4 Bĺjlcsődék 40100-02 4 s87,3 3 612,1 975,2 4 587,3

5

oszirózsa Gondozó
Szolgálat 40100-01 I 770,3 I 393,9 376,4 I 770,3

6
Németh Ldsztó łi'lt. Isk.

71500 2 047,5 I 612,3 435,2 2 047,s

7

Molnár Ferenc Mag1nr-
4gol Két Tanítási Nyelvű
,ía. nt.

7 I s00-05 2 524,3 I 987,6 536,7 2 524,3
8 Deák - Diók AIt. Isk. 7 I 500-02 2 076,2 I 634,9 441,3 2 076,2
9 Losonci Téri Alt. Isk. 7 I s00-03 3 327,4 2 619,9 707,s 3 327,4

10

Vajda Péter Enek-Zenei
Ákolános és Sportiskola

71500-06 2 027,4 I s96,3 431,I 2 027,4
11 Próter AIt. Isk. 71s00-04 t 649,0 I 298,s 3s0,s r 649,0

t2
Lakatos Menvhért Ált.
Művelődési Központ 71500-01 I 573,7 I 239,2 334,5 I 573,7

I3 Zeniskola 7 I 500-09 I 882,6 I 482,4 400,2 I 882,6

I4

Józsefvárosi Egtséges
Gógłpedagógiai
Módszertaní Központ és
Áu.lsl,. 7 I 500-07 I 876,0 T 477,1 398,9 I 876,0

I5

Józsefvárosi Eglséges
P e de gó giai S z alrs zol gálat
és Szakrnai SzolgóItató
Intézmény

71500-08 870,3 685,2 I85, I 870,3



sor-
szam

intézmény ctm 2012. március - ápľilis - május hó

bevétel /
állami
támogatás/
felügyeleti
szeľvi
támosatás

kiadás
/szeméIyi
juttatás

kiadás /
munkáIta-
tót teľhelő

iáľu|ékok

kiadás
összesen

I6
TATIKA Napkozi
Otthonos Ovoda 60100 758,7 s97,3 16T,4 758,7

17
ľlĺapraforgó Napk,
Otth.Ovoda 60r00-03 s94,0 467,7 126,3 594,0

I8
Varunk Rád Napk.
oth.Óvoda 601 00-0s ő4I'1 s04,9 136,2 641,1

I9
Napsugór Napk.
oth'Óvoda 60r00-06 417,6 328,8 88,8 417,6

20
Százszorszép Napk.
Otth.Ovoda 60100-07 841,6 ő62,7 178,9 841,6

2I
Koszorú Napk'
otth.ovodą 60100-10 489,3 385,2 104,1 489,3

22
Hétszínvirág Napk'
Otth.Ovoda 60100-09 439,2 I 18,5 11/ /

23
Szivar.vóny Napk.
otth.Óvoda 60100-08 712,5 561,0 151,5 712,5

24
Mesepalota Napk.
Otth.Ovoda 60100-I I 441,8 347.9 93,9 441,8

25
Gyerek- Virág Napk.
Ouh.Ovoda 60100-01 r 06s,0 838,5 226,5 I 06s,0

26
Katica BöIcsőde-ovoda

60r00-r 3 I 380,6 I 087,1 293,5 I 380,6

27
Ktncskereső Napk.
otth.ovodą 60100-02 569, I 448,2 120,9 569,1

28
Pity-pang Napk.
Otth.Ovoda 60r 00-r 2 475,4 374,3 I0I,I 475,4

29
Egészségügłi SzolgáIat

s0100 7 480,0 5 889,7 I 590,3 7 480,0
30 Koz t er üI e t -fe lüsv e I e t 0,0 0,0

- Köztertilet-feliisvelet 30101 T 4OI,O 1103.2 f97,8 I 401,0
- kerékbilincselés 30103 267,3 frL,4 56,9 267.3

- keriiletőrsés 30i04 807,6 635.9 17r,7 807,6

- parkolás 3010s 1015,2 799.3 215,9 r 015.2

31 osszesen 51944.1 40 900.8 11 0433 51944.1



Címľend 1. számű melléklet

Józsefváľosi onkormányzat címrendie 2012. év

Cím és

alcím
Megnevezés

ľIegJegyzes
Polgármesteľi Hivata|
szerv ezeti e gysé ge i h ez

kapcso|ódás'
nyilvántartás

i;, .::rn : ;; a-jj',:, :. | :. rlii:,!/l-,1.,1'-;ii

DÄLíńłii)icłi

11101 Tisztségviselők és bizottságok sai át keľetei Polsármesteri Kabinet

IIIO2 Nemzętközi Kapcsolatok
Polgármesteri Kabinet,
Jegyzői Kabinet

11103

PR tevékenységek és Józsefuaľosi Ujság
szerkesztése

Polgármesteľi és I egyzől
Kabinet, Kulturális Iroda

11104

Helyi rendelet a|apjźn kitiintetésekhez jutalom,
rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális

munka, Semmelweis napi rendezvények,
közmeghallgatás, becsületkereszt, munk á|tatőí

kĺilcsön.stb.
Polgármesteri és J egyzoi
Kabinet. Kultuľális hoda

11105

Tag s ági díj ak, alapítvĺĺnyok, civil szerv ezetek,
sp oľte gye sületek, e gyhźnak tźlmo gatása

Polgdrmesteľi
Kabinet,Jeglzői Kabinet,
Kulturdlis lroda

11106 ures

TIIOT Taľtalékok PénzrtgyiIJgyosnáiy

11107-01 Működési cél és általános taĺta|ék Pénzüryi Ügyosĺály

Irt07-02 F elha|mozási c éltaľtalék Pénztigyi Ügyosztály

1 1 107-03

Fej lesztési célú vagyongazdálkodási keret,

céltaľtalék Pénzĺigyi lJgyosztá|y

11108

Egyéb feladatok ( helyi ađók, támogatások,
pénzmarudvány, stb.) PénnjgyiIJgyosná|y

11108-01 Helyi és kĺjzponti adók Péľziigyi Ügyosĺály

1 1 108-02 Támosatások Pénzligy IJgyosztá|y

1 1 108-03 Egyéb feladadok, pénzmaradv źny Pétlzligy Űgyosrtźiy

11200
oktatdsí. kiizmíĺvelőďési, ifttúsdgi és sport

feladatok

ITzOT oktatáshoz kapcsolódó feladatok

Humanszolgalfatasl
ĺJgyosnźiy
Intéznényfelüryeleti
Irodája

TI2O2 Kiizművelődési feladatok Kulturális lľoda

IT2O3 Ifiúsáei és spoľt feladatok Kulturólis lrodą

II2O4 Pedagóeiai szakmai szolgá|tatźls feladatok

Humanszolgaltatasr
ÍJgyosztźiy
Intéznényfelĺiryeleti
Irodáia

rt205 uľeS



Címľend ĺ'. számú melléklet

Jĺizsefuárosi onkoľmányzat címrendie 20If. év

Cím és

alcÍm
Megnevezés

rvreglegyzes
Polgármesteri Hivatal
szerv ezeti egysé geih ez

kapcso|ódás'
nvilvántartás

11300 S zo ciúlis fe lad at e ll útós

1 1301

Szociális feladatok kivásiáľlása, szociális
szolgá|tatás ok, p l. S zi gony Alap ítvány,'' LÉLEK

Pľogľam''

r o lgarmestert es J eg)zot
Kabinat,
Humánszolgáltatási
Ügłosztály

TT3O2 Kĺjzfoslalkoztatás

Jegyzor Kabmet,
Humánszolgáltatási
Ügyosaály

I 1303 Szociális ľászorultsáei szociális sesélyek

numanszolgaltatasl
Üryosaály
Családtámogatási Irođáj a

11304 Szociális rászorultsási svermekvédelmi sesélvek

ľIumanszolgaltatasr

ÜgyosnáIy
Családtámogatási Iľodáj a

11400 Vagv o nkezelés i felaďgto k
11401 uľes

rt402
Környezetvédelmi feladatok ( paľlagfiĺírtás,

kisállattetem elszállítás) Gaz dálkodási IJ gy o sztá|y

I 1403 Koztisztasáei feladatok Gazdálkodási Ügyosaály

tr404 Kdzterületi feladatok Gazdálkodási Ügyoszály

1 1405 Kozv 1|ágítás, kaĺác sonyi díszkivilágítás Gazdálkodási Ügyosztály

11406 Utkaľ miatti kártérítés Jegyzői Kabinęt

11s00 Vasvon és lakdssazdólkodás

1 1s01

Iť1u házasok lakásvásrlási támogatása, helyi
támosatás Gazdálkođás i IJ gy o sztá|y

11s02
Y agyongazdálkodás, elidegenítés,

vagyonnyivántartźs, Gazdálkodási IJ gy o sztáIy

11600

onkormdnyzati tulaj don ú, vagy rlźsztulaj ďonú
Gazdas dgi Túrs as ágo k óItal végzett

vagJ/ ong ilzďlÍlko dlÍs i és vag1l onkezelés i felaďato k

I 1601

Jó zs efu aro s i Ki sfalu K-ft . által v é gzett intézményi
kaľbantaľtások, felúj ítások, beľuhazások, út és

kÓZterĹiletek felúi ítása, bensházása
Kisfalu Kft és a
G azđálko dás i IJ gy o sztźůy

11602

Józsefuláľosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai
helyiségbérbeadás, étékesítések, társashź.z

tul aj dono s i képvi s let, Lakás gazdálko dás, önkénye s

lakásfoglalók
kik<jltöztetése,lakóhazműködtetés,lakásfelúj ítás,stb Kisfalu Kft és a

Gazdálkodási IJ gy osnźiy



Címrend 1. számú melléklet

Józsefuáľosi onkormánvzat címľendje 2012. év

Cím és

alcím Megnevezés

rvreBlegyzcs
Polgármesteri Hivatal
szerv ezeti egysé gei hez

kapcsolódás'
nyilvántaľtás

1 1603

Corvin Sétany Pľojekt REV 8RT bonyolításában (

hitel, kĺilcsönĺjk,váltók tĺjrlesztése és kamatai
nélkül) Gazdálkodási Üryosĺály

11604
Magdolna nagyed pľojekt REV8Rt.

bonvolításában Gazdálkodási Üryosztály

1160s Rehabilitációk' fei lesztési proi ektek Gazdálkodás ÜryosztáIy

11700 Esvéb feladatok

Il7OI
hitel felvétel, felvett hitelek, ktjlcs<jnök töľlesztése,

váltók és kamatai, kezességvállasok Pénzügyi Ügyosná|y

TT702 Poleĺíri Védelmi feladatok Polgári Védelem

II703 F őépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítéseFőépítész

11704

Egé sz s é gtigyi felađatok ell átás a, fo gászati el látás

kivásáľlása,pťrvatízźitorvosokátvá||a|tkĺi1tségei,
gyeľmekorvosi ügyelet díjĺĺzasa, stb.

Humánszolgaltatasl
ĺJgyosnáIy
Intéznényfelĺiryeleti
Irodája

I1705

Társashazak vissza és vissza nem térítendő
felúj ítás i támo gatásai, gtzv ez.fe|új ításhoz kölc sĺjn

nffitás, panelprogľam Gazdálkodási ÜryoszáIy

I 1706-01

tnkormaĺryzatitulajdonhozkapcsolódófeladatok(
vagyonbiztosítás, szemtink fénye, hőszolgáltatás) Polsármesteri Kabinet

rr706-02

tnkoľmany zati fe|adatokhoz kapc so ló dó
kĺáĺtérítések, ügyvédi díjak' peres tigyek,

könywi zs g áIat, v a|arĺlint el őző ekb en nem szerepl ő

feladatok Polgármesteri Kabinet

11800
onkormúnyzati tulaj do n ú, v ag1l ľés ztulaj don ú

G azďas ósi Tdrs as dg o k tdmo gatós a

1 1801

Józsefvaľos Gyermekek Üdtiltetosééľt Közh asznu
Nonprofit Kft.

Gazdálkodás i IJ gy osná|y,

Humánszolgáltatási
Üryosztály
Intézrnényfeliigyeleti
Irodája

IT8O2
Bárka Józsefvárosi Szíllház és Kulturális Nonprof,ĺ

Kff.
Gazdálko dás i IJ gy o sztźl|y,

Kultuľális Irodája

11803 ures

11804

Jőzsefvźlrosi Kulturális és Spoľt Kiemelten
Ko zhasznÍĺ Nonpro fit Kft .

G azdálkodás i IJ gy osná|y,

Kultuľális Iroda

11805

Józsefuárosi Kozĺjssé gi Hźz;ak Kiemelten
Kiizhasznú Nonpro f,rt Kft .

Gazdálkodás i IJ gy osztźiy,
Kulturális Iroda



Címľend 1. számrĺ mellék|et

Jĺózsefuárosi onkoľmánvzat címrendie 2012. év

Cím és

alcím Megnevezés

ľreg|egyzes
Polgármesteri Hivatal
szewezeti egységeihez

kapcsolódás'
nvilvántaľtás

KOLTSEGVETESI SZERVEK
.^:.':::1,1i.. ..' ..".,...'.'..;)
'- .t::4 .),:] :.:.:. 

" 
.:-".:,...; ||:.-4.

1: ił ;i:i"'''''' | ;l . :',;: i i:#l'O,Q'ęl.ł'*!!
ib'lł':' ''!

j'ž , 
... ..ii.ł]$

12100 Hatósdgi és egyéb feladatok
r2101 ures

I2T02 Epítési sazsatási fel adatok
HatóSági Ugyosztály
A .....trpltesugyl rrooaJa

I2I03
Igazgatási, ható s ági tevékenysé gek,

ti|atę gészséeügyi fe l adatok Hatósági Üryosztály

IzIO4 tires

I2IO5 Gyeľmekvédelmi feladatok segélyek nélkül

Humánszolgáltatásl
IJgyosnźiy
Gyermekvédelmi kodája

12106 Gyámhivatali feladatok Gyámhivatal

12107
okmanyiroda és Ügyfélszolgálati U gy osztá|y

tevékenységei
12200 Hivatal míĺködtetése Jegyző

1220r-01 Hivatal működtetése
Szervezési és Uzemeltetési
|Jgyosztźiy

1220r-02 Hivatal infoľmatikai feladatai Iegyzoi Kabinet

12201-03

Hivatal munkáját segítő szakértoi, tigyvédi
díj ak,IS o, vagyonéľtékelés, belső ellenőrzés,
foglalkozásegészségügyi feladatok, és egyéb

előzőekben nem szereplő feladatok Jegyzoi Kabinet

12201-04 Nemzetisési onkormĺánv zatok mfütjdtetésę

Jegyzor Kabrnet,
Szervezési és Üzemeltetési
|Jgyosztá|y

12202

Hivatal a|kalmazottainak b érei j uttatás ai,
tovźlbbképzése,vezetőkreprezentációjąstb. Jegyzói Kabinet

r2300 Képv is e I ők-tis zts é gv is e lők Polgúrmester

12301
Képviselők,tisztségviselők,külső bizottsági tagok

díi azásai, kö lts é gtéľítései
Jegyzői Kabinet és

Polgármesteľi Kabinet

r2302 ures

30100 K ö zt e ľ ii l e t-fe l ii gy e l e t
ÜnúIlóan mííködő és
gazddlkodó intézmény

30101 K<jzterĹilet-felügyeleti felaladatok
30102 Térfigyelő-kameľedszer működtetése
30103 Kerékbilincselési feladatok
30104 Kerületőrséei feladatok



Címrend 1. számú mellék|et

Jĺózsefvárosĺ Onkoľm ánvzat címľendj e 20|2. év

Cím és

alcím
Megnevezés

ľreBl€gyz€s
Polgármesteri Hivatal
szewezeti egységeihez

kapcso|ódás'
nyilvántartás

301 05 Parkolási feladatok

i': 40440 '.':

Ít
i:ił: ĺi'tőlěti lńitéżíj iili:uitiiiji):rl

40100
Jĺózs efváro si Cs aláds egítő és Gyerm ekj ĺĎléti

Käzpont
önállĺían mĺĺködő és

gazdá|kodó intézmény

40100-01 ,ő szir őzsa Gondozó Szolgálat
iinállóan működő
intézmény

40100-02 Eryesített Biilcsődék
önállóan mĺĺkiidő
intézmény

. j': i|i'. |ł:.E'sěś 'ug iin . r. i r'l 1.t#],,,.:..

s0100 Egészségĺigyĺ Szolgálat
łinállóan működő és

gazdá|kodó intézmény

ľ.ł'.'l
.',;:.'ff:i...:;i;}

#äi. i.':..'i......il

60100 Tátika Napköziotthonos Ovoda
önál|óan műkiidő és

gazdá|kodó intézmény

60100-01 Gyeľek-Viľág Napköziotthonos ovoda
öná|lóan műkiidő
intézmény

60100-02 Kincskereső Napktiziotthonos ovoda
önállóan mĺiködő
intézménv

60100-03 Napľaforgĺí Napkiiziotthonos Ovoda
łinállóan mĺiködő
intézmény

60100-04 ures

60100-0s Váľunk Rád Napkiiziotthonos Ovoda
łinállóan mĺĺködó
intézmény

60100-06 Napsugáľ Napkłiziotthonos Ovoda
önállóan műktidő
intézmény

60100-07 Százszorszép Napkiiziotthonos óvoda
iiná||óan működŐ
intézmény

60100-08 Szivárvány Napktiziotthonos ovoda
iinállóan működő
intézmény

60100-09 Hétszínvirág Napkłiziotthonos ovoda
łinállóan működő
intézmény

60100-10 Koszorú Napkiĺziotthonos ovoda
önállóan mĺĺkłidÓ
intézmény

60100-11 Mesepalota Napkłizĺotthonos ovoda
łinállĺĺan műkiidő
intézmény

60100-12 PÍtypang Napköziotthonos óvoda
Ônálloan mril{odo

intézmény

60100-13 Katica óvoda-Biilcsőde
öná|loan miik.idÓ
intézmény

:.oktaiúś'. ::iĺi... ' .. 
].i $il ,i:r



Címľend 1. számú melléklet

Jĺizsefuáľosi onkormánvzat címrendie 2012. év

Cím és

alcím Megnevezés

rvręBlęByztss

Polgáľmesteľi Hivatal
szerv ezeti egys égeihez

kapcsolódás'
nyiIvántaľtás

71s00 Németh Lász|ő Altalános Iskola
onalloan muRodo es

gazdá|kodó intézmény

71500-01
Lakatos Menyhéľt Altalános Mĺívelődési

Käzpont
önállóan mĺÍktidő
intézmény

71s00-02 Deák-Diák Altalános Iskola
onalloan mül(odÓ
intézménv

71s00-03 Losonci téri Általános Iskola
iiná|Ióan műktidő
intézmény

71s00-04 Pľáter Altalános Iskola
ona|loan mü|(odo
intézménv

71s00-05
Molnáľ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási

Nvelvű Általános Iskola
öná|lóan míiködő
intézmény

71s00-06
Vajda Péter Enek-zeneĺ Altalános és

Spoľtiskola
önállóan míiködő
intézmény

71s00-07
Józsefváľosi Egységes Gyĺó gypedapgógiai
Módszertani Kiizpont és Áttalános Iskola

tinál|óan műkłidő
intézmény

71s00-08
Józs efvárosi E gységes Peda gĺó giai Szakszo|gá|at

és Szakmai Szolgáltatĺi Intézmény

onailoan muKooo
intézménylNevelési
Tanácsadó új e|nevezése
2012. január 1-tő|

71s00-09 Józsefuáľosi Zeneiskola
öná|Iian mĺĺktidő
intézménv

80100 Váľosiizemetetési Szolgálat
önállóan műktidő és

gazdálkodó intézmény

80101 IsazsatősźLs
80102 Jófifü biĺonsási Szoleálat

80103
TelepülésĹizemeltetés/Szal<rnaiKözpont/Szakmai

felephely
köztisztaság, út-paľk
kaľbantaľtás

80104 LELEKTł AZ. LELEK PRO GRAM
80105 Teleki Téri Piac



2012. ćvi ł6lt!égvctć! cĺnrđd.nkénti Gl6iŕÁn}"'atok 2 .e n.|lék|et
eFt



KÖLTsÉGvETÉsI BEVÉtELEK tsszEsEN
KÖLTSÉGvETÉsr KrADÁsoK ÖsszEsEN

PÉNZÜGYI FrNÁNszlRozÁsI MÚVELETEK KÁDÁSA
KÖLTsÉGvETÉsI H!ÁNY tsszEsEN

KÖLTsÉGvETÉsI H!ÁNY BELsl r'INANszÍRozÁsÁ (ELÖzl Év|
PÉNZMÁMDVÁNY IGÉNYBEVÉTELE}

KÖLTsÉGvETÉsI HIÁNY IđLsl nNANszŕRozÁsA

2012. łvi k6lb.grct& cÍmrcnd.nkénti cl6ir{ny'ĺtok 2 .Ł ncllék|.t
.Fl



2012. éťi k6lttégv.tés cĺmr.ndcnkćíti c|öiránFrtok 2 .ra nc||ék|ct
rFt



KtLTsÉcvETÉsr BEVÉTELEK tsszEsEN
KÖLTsÉGvETÉsI KrADÁsoK ÖsszEsEN

PÉNZÜGY| FrNANszlRozÁsr MťIVELETEK KADÁSA
KtLTsÉGvETŕsr HIÁrĺy tsszBsBľ

KÖLTsÉcvETÉsI HIÁNY BELsl FINANszÍRozÁsA íEr,lzl Érrr
PÉNZMÁRÁDvÁľ{Y tGÉNYBEVÉTELE)

KtLTsÉGvETÉsI HIÁľy xÜlsÖ nlľĺľszl.Roz Äs 
^

2012. évi k6|tr.grct&.Ínnnd.nk.nti C|6irĺD}zrtok 2 .% mc||ĺ}|..
cFt



2012. ćvi kÜlt!é8vctét cĺmrcndokénti cl6ir{nyzrtok 2.Ł nt||.k|ct
.Ft



KtLTsÉGvETÉsI BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KtLTsÉGvETÉst toÁDÁsoK ÖsszEsEN

PÉNZÜGYI FrNANszÍRozÁsI MÚVELETEK KIÁDÁSA
KÖLTsÉGvETÉst HlÁľ{Y ÖsszEsEN

KÖLTsÉcvETÉsI IłIÁľ{Y BELsl FtNANsztRozÁsA íEt,lzl Évt
PÉNzMÁRÁDvÁNY IGÉNYBEVÉTELE)

xtLTsÉGvETÉsI HIÁNY KÜLsÓ FINANszÍRozÁsA

2012. ćvi |(!lt!.gvct& CÍmílndđkćnti d6iÍlny4tok 2 .e mcllakl.t
GFt



2012. évi k!|trégvctéĺ cĺmrcndcnkénti c| irĺnpatok 2 .% nr|lćklct
cFt



KÖLTsÉGvETÉsr BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KÖLTsÉGvETÉsr KrADÁsoK ÖsszEsEN

PÉNzÜcY| FrNANsztRozÁsr MÚVELETEK K|ÁDÁsA
KÖLTsÉGvETÉsI HIÁNY ÖsszEsEN

KÖLTsÉGvETÉsI HIÁNY BELsl FINANsz|RozÁsA GLlzl ÉvI
PÉNZMARADVÁNY rGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTsÉGvETÉsr H!ÁNY KÜLsl FĺNANszÍRozÁsA

2012. ćYi kolt!égvđ& címtcnd6kénti c|điŕán}"'.tok 2 'B n.|lékl.t
cFt



2012. ćvi k6|t!é8v.tá!.Ínrcnd.n}énti c|6irĺny'átok 2 'n' mc||éklct
cFt



KlLTsÉcvETÉsI BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KÖLTsÉGvETŕst KIADÁSoK ÖsszF,sEN

PÉNZÜGYI nNÁNszlRozÁst MÚVELETEK KrADÁsA
KÖLTsÉGvETÉsI IÍIÁNY ÖsszEsEN

KÔr.TsÉGvETÉst HIÁNY BELSÓ FINÁNszlRozÁsA GLÓzl ÉvI
' ľÉľZľĺĺn.łDVÁNYIGÉNYBEVÉTELE)'| KÔLTsÉcvETÉst H|ÁNY KÜLsl nNÄNsztRozÁsA

2012..vĺ kllt!égvct& clmrcndBkéĺti.|6írtn}zitok 2 .B mcllćklct
cFt



El6|rĺny.
att

2012. éÝi k ltrégrctés c|nrodÚkénti clüiÍĺny,rtok I .n, nrlllklct
cFt



KÖLTsÉcvETÉs| BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KtLTsÉGvETÉst KIADÁSoK tsszEsEN

PÉNZÜGY| nNANsz|RozÁs| MÚVELETEK KIADÁSA
KÖLTsÉGvETÉst HIÁNY tsszEsEN

KÖLTsÉGvETÉsI HIÁNY BELST FTNANszlRozÁsÁ íELÓzl Évr
PÉNzMARÁDvÁNY tGÉNYBEvÉTELE)

KtLTsÉGvETÉsr !I|ÁNY KÜLsl FrNÁNsz|RozÁsA

2012. évi k!|tsćgvct& tlmrudcnkénti cl6ir{ĺyzłtok
' 
.e mc||ćklct

cFt



2012' évi kÜIt!égvctĹ! cĺmrcndcnkénti c|öirÁn1zrtok 2 .e n.llatlct
cFt

l3



KÖLTsÉGvETÉsr BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KtLTsÉGVETÉst KIÁDÁsoK ÖsszEsEN

PÉNzÜcY| nNANszÍRozÁst MÚVELETEK KIADÁSA
KÖLTsÉGvETtsI HIÁNY ÖsszEsEN

KÖLTsÉGvETŕsr H!ÁNY BELSÓ FINANszÍRozÁsA íELlző ÉvI
PÉNZMAMDVÁľ{Y IGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTsÉGvETÉst HIÁNY KÜLsÖ FINANszlRozÁsA

2012. évi k!|t!égwt& cÍnrcnd.nkénti Gl6irĺny'8tok 2 'e mc||ćklct
CFt



2012. łvi k6|t!égvctć! cíntcndÜ|ilnti c|6itÁnyatok 2.u ncllék|et
cF't



KÔLTsÉGvETÉs| BEVÉTELEK tsszEsEN
KÖLTsÉGvETÉsI KrÁDÁsoK tsszEsEN

PÉNZÜGYI FINANszÍRozÁsr MÚVELETEK KtADÁsA
KtLTsÉcvETÉsI HIÁNY tsszEsEN

KÖLTsÉGvETÉst HIÁNY BELSÓ FrNANszlRoásA (ELÖzl ÉvI
PÉNZMáMDVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTsÉGvETÉsr HtÁtÝY KÜLsÖ nNANszÍRozÁsA

2012. ćvi k6|t!égwté! cÍmrcndcnk.nti Gl6iŕĺĺy,átok 2 '& ncl|é|dGt
cFt



2012. ćYi kllt!égvét& cÍmrudďkénti Gl6irln}zltok 2 .ra nt||ék|ct
cFt



KtLTsÉGvETŕ.st BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KÖLtsÉcvETÉst KIADÁSoK ÖsszEsEN

PÉNzÜGYt FINANszlRozÁsr MÜVELETEK KIADÁSA
KÖLTsÉGvEfisI HIÁNY ÖsszFÁEN

KÖLTsÉGvETÉsI HIÁNY BELsl FINANszÍRozÁsA íELlzÖ Évr
PÉNZMARÁDVÁM IGÉI{YBEVÉTELE)

KtLTsÉcvETÉsI HIÁNY KÜLsl FINANszÍRozÁsA

2012. ćvi k6lttéiv.tét cĺmrmdcnkénti t|6irĺnpa(olt l .Ł m.l|.ldct
.Ft



2012. ćvi k!|tségv.tés cĺnrcndenkénti c|6ĺrányzrtok 2 '* m.||é|dct
cFt



KÖLTsÉGvETÉst BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KÖLTsÉovETÉsr KADÁsoK tsszFśEN

PÉNzÜcY| nNANszlRozÁsr MÜVELETEK KIADÁSA
KÖLTsÉGvETÉst HIÄNY ÖsszEsEN

KÖLTsÉcvETÉst HIÁNY BELSÓ FtNÁNszÍRozÁsÁ (ELlzÓ ÉvI
PÉNZMÁRÁDvÁNY tGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTsÉGvETÉst HIÁNY KÜLsÖ FrNANsziRozÁsA

2012. ćvi k6|t!ćgv.tét cĺmľcndtnkénti c|6irányzatok 2 .Ł nrlléklct
.Ft



2012. .vĺ k!|t!é8Yctćs cÍnrcndmkénti cl6irĺĺ'"zrtok 2 .Ĺ mc||.ll.t
cFt



KÖLTsÉcvETÉs| BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KtLtsÉGvETÉst KtADÁsoK tsszEsEN

PÉNzÜGYr FINANsz|RozÁsr MÚVELETEK KIADÁSA
KÖLTsÉGvETtsI IłIÁNY ÖsszEsEN

KtLTsÉcvETÉst HIÁNY BELsl FtNANszÍRozÁsA (ELlzl Évr
PÉNzMÁRÁDvÁNY tcÉNYBEvÉTELE)

KÖLTsÉcvETÉst HIÁNY KÜLsÖ nNANszĺRozÁsÄ

20l2. ćvi k0lt!égvctét.ĺmffi d.nkćnti C|6iÍán}''!tok 2 .e m.|lék|.t
CFt

14 9t6 306,0 t4 4E4 S01p 14 481 f19$
l7 1l3 4E3'0 ĺ7 6Ą8t77p 17 650 944'6

631 635,0 631 E35,0 631 835,0

2Af9 01f,0 3 795 500,0 3 795 500,0

f0E693f,O 3 053 420,0 3 053 420,0
742 0E0,0 742 0E0,0 742 080,0



2012. éyi kÜ|t!éBvctés cĺmrcndđkćrti.l6ir|ny''tok 2.* n.|lćklct
CFt



KÖLTsÉcvETtsI BEVÉTELEK tsszEsEN
KtLTstGvEtÉsI KADÁsoK osszEsEN

PÉNZÜGYI FINANszlRozÁsI MÚVELETEK K|ADÁSA
KtLTsÉGvETÉst HrÁľ{Y tsszEsEN

KÖLTsÉGvEtÉsI HIÁNY BELSÖ FtNANsziRozÁsA (ELÓzÓ ÉvI
PÉNZMARÁDVÁľ{Y IoÉI{YBEVÉTELE)

KtLTsÉGvEtÉsI H!ÁNY KÜLST FINÁNszÍRozÁsA

2012. .vi kÚIkćgv.r.s cĺnrcndđkćnti.|6ĺrĺn}z!toł 2 .t? md|ćk|.l
eF(



2 .!z. mc||ékl.t
.tt

Hivitn| nunkíjÁt 3c8ĺt6 Bikért6i' 0Bryédi díj6k' lso'
vĺB/onédćkc|ćr' bć|śd .||cn6ués'

Ío8|Ŕkozáś.gérz!ég0gyi f.|ádtatok ćs cgyéb .|6zôckbcn
n.n !zéŕ.pl6 f.hdi(ok

2012. ćvi k!|t!égvct& cĺmrcndcnkénti c|6ir{npetok



KtLTstGvETÉsI BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KÖLTsÉGvETÉst KrADÁsoK ÖsszEsEN

PÉNzocYI F|NANszlRozÁsI MÚVELETEK KtADÁsA
KÖLTsÉGvETÉs| H|ÁNY ÖsszEsEN

KÖLTsÉGvETÉst E!ÁNY BELsl FINANsztRozÁsÄ (ELÖzl Évl
PÉMMÁRADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)

KtLTsÉGvETÉsr H|ÁNY KÜLsÓ ľINÁNszÍRozÁsA

20l2. ćvi k!|t!é8vcté! cÍmrcndcnkénti d6irÁnyzĺtok

HivatÁl munkÁjÁt scgltô śzikćrtoi' 09/védi dĺj6lq Iso'
vÁgyonérték |ćs' b.lsó .l|cnöEći'

fo8lĺkozásegészs.g0gyi íelsdtr(ok & Cgyéb e|6ż6Ckb.n
nan szcrcDl6 fclsditok

2 .e ncllaklct
cFt



2012. ćvi k6ltsé8v.té! c|mrcndcnkénti c|6ir{nyzĺtok Ls mcllakl.t
cFt



KtLTsÉGvETÉsI BEVÉTELEK tsszEsEN
KÖLTsÉGvETÉsI KIADÁSoK ÖsszEsEN

PÉNzÜcYI nNÁNszlRozÁsl MÚVELETEK KIADÁSA
KÖLTstGvETÉsI HIÁNY tsszEsEN

KÖLTsÉGvETÉst HIÁNY BELSÓ FtNANszlRozÁsA (Er,lzl ÉvI
PÉNzMARÁDvÁNY IcÉNYBElÚTELE)

KÖLTsÉGvETÉst HIÁNY KÜLsl nNANszÍRozÁsA

20l2. ćvi k6|tś.grctét cĺnrcndcnkénti c|6irÁny,stok 2 .n. n.|lé|đGt
cFt

6t 562,0
6l 582,0

0,0
0,0

0,0

0.0

6t 5E2,0
562 964,0

0,0
50l 382,0

501 Jr2,0
0,0

7t 563,9
s12945,9

0,0
501 3E2,0

501 3E2,0
0,0



Ähdofr pénazkóz állmháztatÁson klv lrc, ea bcl | a lakossá8nak juttatott

Egyéb felhalmo'ási kiadfuon bel | . leját kÖ|tsé8yđési sErek felĺlgyelď támo8atása

20l2. évĺ költ!.8v.tés cĺnrcnd.nkénti.l6iÍĺn}"''tok

Támo8át&ok saját kÖlBégvđćŚi 32wck felhalmoási' ft|'ijltfuiftlĺlgy.leti sBPi támo8atás.

2 'rz ntl|ćk|cl
.Ft



KtLTsÉcvETÉsr BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KÖLTsÉGvETtsI KADÁsoK tsszEsEN

PÉNZÜGYÍ FINANszlRozÁsr MÜVELETEK KtADÁsA
KÖLTsÉGvETÉst HIÁNY tsszEsEN

KtLTsÉGvETÉsr HIÁNY BELSÖ nNANszlRozÁsA (ELlzl Évr
PÉNZMARÁDvÁNY IGÉľ{YBEVÉTELE)

KÖLTsÉGvETÉsr HIÁNY KÜLsÖ FrNANsztRozÁsA

2012. évi k6lt5égvct& c|mEndcnkéĺti c|óiÍíny'atok

%9 ?43,0
149 2E3,0

0,0
0,0

0,0

0,0

7E9 633,0

820 960,0
0,0

31 347,0

31 347,O
0,0

189 633,0
E20 9Eą0

0,0
31 347,0

3t 347,0
0,0

2 .ra ncl|éklct
cFt



2012. ćYi kB|t!égv.tć! CĺmÍcídcĺkćĺti Cl6irĺňľłrtok 2 .!z. m.l|éklct
cFl



KÖLTStGvETÉsI BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KÖLTsÉGvETÉsr KIAI'ÁsoK ÖsszFsEN

PÉNZÜGYI FrNANszÍRozÁsI MÚVELETEK K|ADÁSÁ
KtLTsÉGvETÉst HIÁNY ÖsszEsEN

KÖLTsÉcvETÉsI HrÁľ{Y BELSÖ nNANsztRozÁsA 6llzl Évl
PÉNZMAMDVÁNY IGÉNYBEVÉŤELE)

KÖLTstGvETÉsI HrÁNY KÜLsl FrNAľ{szÍRozÁsA

2012. évi k!|tsćgvctćs cÍnrcndtnkénti.l6irányatok

J BcfÝÁrosi cśŔ|ÁdrcgÍ(6 ć! Gy.m.łjÓ|éti Kozpont

2 .* mc||é|ĺlct

cFt

97 tf9,0
101 104,0

0,0

! 215,0

3f15,0 34 ?60,0 34160,0
0,0 0,0 o,o

208 396,9
7,43 136,9

0,0
34 760,0

208 6r4,4
243 374,4

0'0
34 760,0



Egyéb frlhalmozási kiadálon brlol a laját kÖltsćgvđési !rcNek fel gyeleti támo8atfua

2012. évi k6ltiéľ.tf! cĺnretrd.nk.nđ döirán}",rtok

Támo8atások sját kÖlBé8v.tési lack fcIhrlmoási' ftl jltśsi fel{igye|ďi srÍi támo8atÁsa

' 
.Ę' m!||.k|ct

cFt



KÖLTsÉGvETÉsr BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KtLTsÉcvETÉsI KIADÁSoK tsszEsEN

PÉNZÜGY| F'rNÁNsz|RozÁsr MtrvELETEK KIADÁSÁ
KÖLTsÉGvETÉsI HIÁNY ÖsszE'sEN

KtLTsÉGvETÉst HIÁNY BELsl FINANszÍRozÁsA (ELlzl Évr
PÉNZMARÁDvÁNY tGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTsÉGvETÉsI HIÁNY KÜLsÓ FINANszĺRozÁsA

20l2. éÝĺ k6|tségY.t& cĺnrcndđk&ltĺ c|6ir{n}"'.tok 2 .Ł mc|lé|dct

cFt

E6 959,0
86 959,0

0,0

0,0

0,0
0.0

134 616,0
142 465,0

0,0

7 649.0

7 849,0 7 849,0
0,0 0,0

t34 851,2
14f100,f

0,0
7 849.0



Egyéb fe|halmozási kiadfuon bc|tll . gját kÖ|Bégv.tési s4ruck feh8ye|đi támoBatása

20l2' ćvi költségv.tĺr.ĺnÍcndđkéilti dőirĺny4tok

TÁtikĄ Rákőgi u. NaDkđziotthonoś ovod!

TámoBatások saját kólBé8vEt&i settk frlhelmoási, fr|tijltási fe|tlgy.|đi seÝi támogátása

Kincskcr66 B|Áthy ott6 u. Nspkozioíhonos ovodÁ

2 .rz mc||ćk|et

cFt



KÖLTsÉGvETÉst BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KtLTstGvEtÉ$ KADÁsoK ÖsszEsEN

PÉNZÜGYI FINANszĺRozÁsr MÜVELETEK tgADÁs^
KÖLTsÉcvETŕśr H!ÁNY tsszEsEN

KÖLTsÉGvETŕsI HIÁNY BELsl aNANszÍRozÁsA íELlzÓ Év|
PÉNZMÁRADVÁNY IGÉNyBEVÉTELĘ)

KtLTsÉGvETÉsr HIÁľy xÜlsÖ nľłľszÍRozÁsA

2012. éĺi k0|tlĘvct& cÍmŘndffk&tĺ đ6i.ĺn}żrtok

Tĺtika RákÓEi !. Nlpkóziotthonog TYoda Kin.skéŕs6 Btáthy ottÓ u. Nrpkofiotthonos TvodŔ

2 .ra mtl|ćlĺlrt
cFt



2012. évi k0|Ĺ!égÝGté! cĺmft ndcnkénti.|điÍán}-,atok 2 .n. mclléklct
cFt



KtLTsÉcvETÉst BEVÉTELEK lsszEsEN
KtLTsÉcvETÉst KIADÁsoK ÖsszEsEN

PÉNzÜGYI FtNANszlRozÁsl MÚvELET3K KIADÁsA
KÖLTSÉcvETÉst HrÁNY ÖsszEsEN

KÖLTsÉGvETÉsr H!ÁNY BELsl nNANszlR@'ÁsÁ (ELÓzl Év|
PÉNZMARÁDvÁNY lcÉNYBEVÉTELE)

KtLTsÉcvETÉsI HrÁNY KÜLsl nNAr\szlRozÁsA

VÁrunk RÁd clobánc u' N{pk6ziotthonos Tvoda

2012..vi kÜlt!é8vcté! címŕndđkćnti c|6irán}zrtok

szÁazor$.p szÚf il. Nĺpk0zionhonos lvoda SzivÁwány Szĺgony u. Nipkđzíotthonos lvodn

2 .e m.|lékl.t
CR



20ĺ2. évi k!|.sé8rct& cíntndđkéntí G|Úirĺnp|tok l.n, mcnaH.t
cFt



KÖLTsÉGvETÉst BEVÉTELEK ÔsszEsEN
KÖLTsÉGvEtÉsr KIADÁSoK lsszEsEN

PÉNzÜcYr nNANsz|RozÁst MÚVELETEK KIADÁSA
KÖLTsÉGvETÉsI HtÁNY ÖsszEsEN

KtLTsÉovETÉsI HIÁNY BELsl FINANsz|RoásA (ELÖzl ÉvI
PÉNzMÁRÁDvÁľ{Y IGÉľ{YBEVÉTELE)

KÖLTsÉGvETÉsI HlÁNY KÚLső nNANszÍRozÁsA

2012. éYi kÜ|t!ćgvcté! cÍnr.ndokénti clóirÁnyrrtol 2 .í. mc|l.ltct
.Ft



Mĺikód&rc Ábdott pérc'łÖz á||anhááatálon kĺvil|rc, ffi belfil a lalosságnak juttatott

Egyéb frlhalmozási kiadáson be|ol 8 sajÁt kÖltségtttési sz.ďck fclÚgy.lcti támogatfua

20ĺ2. éYi kÜ|t!é8vcrćr cĺmtrndulłénti c|6ĺrÁnyzrtok

Ksticr oÝods.B6lcś6d. v'jdr Pétcr u.

Tánogatfuok saját kÖltsé8vgt&i szmk felhalmz&i' fcl j|tíli fclo8Fle,|i s*ryi táfiogátása

lskolÁk é! kiGgé5zĺt6 intćzmćnyek ósmcn Líkatos Mćnyhé A|tl|ínos MÚv.|ödési KözPont

2 .* nt||ćk|ct
cFt



KtLTsÉGvETÉst BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KÖLTsÉGvETÉst KIADÁSoK tsszEsEN

PÉNZÜGY| FINANsz|RozÁs| MÚVELETEK KIADÁSA
KÖLTsÉcvETÉsr H|ÁNY ÖsszEsEN

KÖLTsÉGvETŕsr H!ÁNY BELsl HNANsziRozÁsA (ELÖzÓ Évr
PÉNZMARÁDVÁNY |GÉNYBEVÉTELE|

KÖLTsÉGvETÉsr HIÁNY KÜLsl nNANsz|RozÁsA

2012. évi k!|t!égvct& címmdenkénti d6irÁnyrĺtok

Katicl lvodĺ.B6|cs6d. vajd' Pétcr u lśko|Ák ér kietéýĺtđ inÍćmények osí.scn

93 026,0
93 026,0

0,0
0,0

0,0
0,0

156 346,0
198 406,0

0,0
4fośop

42 060,0 42 060,0
0,0 0,0

159 603,9
2ol 663,9

0,0
42 060,0

Lĺkstos M.nyhért ÁltÁlÁnos Mlive|6dćsi KozPont

2 ,Ł nc||éklct
.Ft


