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Kiegészíté s af[Lf.jrĺtius 05. napi Képviselő-testületi iilo. 
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Javaslat a Józsefuárosi onkormányzatzüÍz. évi kiiltségvetéséről szólĺí rendelet
módosítására című napirendi ponthoz

Az előterjesztés III. ľész 38. ponttal kiegészůil

A belteľĹileti szi|ard útburkolattal való eILźńásra onkoľmanyzaturk az elsó félévben 397,6 eFt
központosított állami támogatásban részesült. Magyarország 2012. évi központi
koltségvetéséről szóló 20II. évi CL)C(XVIII' tV. 5. számu melléklet 16. pontja a|apjźlĺ ez a
központitámogatásaza|źhbíaL<rahasznáIhatőf eI.

,, A támo gatás a burkolatlan utak szilárd útburkolattal való eLlátásźra, a csapađékvíz
elvezetésére, valamint a burkolás közvetlen előfeltételétil szolgáló mellékgffitő és főgyĺjtő
csatornaszakaszok megépítésérehasznáIható fel. A támogatás elsődlegesen a csatornźzotl, de

burkolatlan utak szilaĺd burkqlattal való ellźtásáta szo|gźtI Ha az útépítési engedé|y az ift
szilaľd burkolattal való kiépítését je|ző|ámpa építésével engedélyezi, a támogatásból annak

kĺiltségei elszámolhatók. Ha csatornázott teriiletek szilárđ burkolattal történő eLIátásźnáI a
támogatás nem keľül teljes egészében fe|hasznáIźtsľa' a támogatás a csapadékviz-elvezeto
csatorna építésével egyidejűleg (azonos ben:hźzásban) megvalósuló útburkolásra foľdítható.''

Az e|őzó években az onkormźnyzat a felhasználás fęnti k<itĺlttsége míatt a központi állami
támogatásról lemondott és az ź.icuta\t összeget visszautalta a központi kĺiltségvetésnek.
Javasolt megvizsgálni, hogy 2012. évben az éves 795,2 e Ft-os támogatás felhasználható lesz-
e, vagy ebben az évbenis az onkormźnyzat lemondjon a támogatásról.

A bevételi többlettel az onkormtnyzat költségvetésnek módosítása szfüséges, javasolt a

fe\ha\mozási taľtalékľa helyezni, mind addig, míg a felhasznźĺ|ásĺíról a Képviselő-testiilet nem
dönt.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat bevétel 11108-02 cím felhalmozási támogatások kĺlzponti költségvetési
szervtől és a kiadás 11107-02 cím felhalmozási cé|tartalék e|őirányzatát 397,6 e Ft-tal
megemeli a belterületi szilaľd útburkolattal való ellátás kozpontosított állami tiímogatása

címén.

A fenti bevételi többlet miatt válto zik az e|óírtlnyzat, így u éľintett oldalak cseľéj e indokolt.

Budapest, zlIŻ.július 3.
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äau
Józsefvárosi onkormányzat2o12.éviműködési cél és á|taIános, és felhaImozási cé|tartalékok előirányzatai

eFt
5.sz.mel|ék|et

feladatok megnevezése kiadási előirányzat
hatáskörök

megnevezése
e|iiiĺ4nvtqt

meglegyzes

1lt07-01 cím Mĺĺködési cél és á|talános tarta|ék

Cé|tartalékok eredeti ei.
első módosítot|

pi
második

.Ái^śíí^++.i
üdülőhelyí feladatok normatív támogatás

Iemondása s2 s00.( 52 500.0 0.(
polgármester áorilis havi lemondásná|

szakmai tanüg1igazgatási informatikai fe|adatok

kötött felhasználású normatíva

4 688.( 4 688.C 4 6s4.2

Humánszolgáltatási
B izottság javaslatára a

Városgazdálkodási és

Pénziiryi Bizottság

<özfoglalkoztatás bér és jáLrulékainak önrésze,
v a| amint k i\n et| eń |..ihŚóoek 23 100.0 14 ó08.8 I 806.2

felhasználás atapján
kénviselő-tesŕíiIeJ

költségvetés módosításnál

,élek Adomány 3 A2-A 1542-C f 069.2 polgármester

nunkaviszony megszüntetéséből adódó
nunkavégzés alóli felmentési időre járó,
lalamint végkielégítések illetményeke és
ánllé|rnkra 25 000.0 35 897.9 35 897.9

képviselő-testiileĺ

tormatíva lemondás miatti céltartalék

20 000-c 20 000-c 20 104.ć

polgármesteĺ

jogszabályban meghatározott

mutatók felülv izs gá|atának

fuggvényében

ĺömyzetvédelmi és fapótlási céltartalék

9 238.C r 738.( I 738.C

képviselő-testtilet
201 l. ültetett fák kezelésére
előre vállalt kötelezettséggel

cs<ikkentett összeg

|ózsefvárosi Nemzetiségi onkormányzatok
rromamiaihoz támosatás 3 000.c 3 000.( 3 000.c

Humánszolgáltatási
Riznŕcáo

]ivil szervezetek támosatása t 000.c I 000.( I 000.c Kéovíselő.testĺilet

Jg,lházak' eevhĺizi közössések ĺĺmoqatása 4 000.c 4 000.( 4 000-( Kénwicelŕí-tccfĺiIet

iportolók, sportszervezetek támogatása l 000,c I 000.( I 000.( Képviselő-testiilet

)olgĺármesteri saj át keret
9 979.C 7 450.1 3 980.1

polgármester

előző évi havi bruttó 2000 e
Ft, ebből l | 10l címre
teÍýeTve l4.02l e Ft

\lpolgármesterek saját keretei
t2 000-c 6 053.i 5 088.2

polgĺĺrmester
előző évi havi bruttó 1000 e

Ff

r'árosgazdálkodási Bizottság saját kerete
9 ó00.( zr7,( f|7,Í polgármester előző évi havi bruttó 800 e Ft

{umánszolgáltatási Bizottág
4 800.c 7 r8.4 7t8-4

polgáÍmester előző évi havi bruttó 400 e Fĺ

\NTSZ felülvizsgálata miatti fe|adatok
(öltségeiÍe, valamint intézmények kaĺbantartási
ctiltségeinek kiegészítésére l0 000.( 8 945.( 8 945.(

képviselő-testĺ,ilet

Łendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések,
ělarĺatok kŕiItséqeire 8 000.( 6 380,( 962;1

képviselő.testiilet

lelyi adó bevételi kiesés 20 000,( 0,( képviselő.testÍilet

láĺosmarketing 50 000.( 3t 709,( képviselő.testĺilet

lemzetközi kapcsolatok I 500.( 0.( képviselő-testĺilet

Rendőrség támogatása 20 000.( tl 6't8;1 képviselő{estĺilet 204 lf012.(VI.ZL ) Kt.hat.

Iutalom és jĺĺľulékai r00 000.( r00 000.( képviselő{estĺilet

FTC Sportsátor program 0.( 0.( f 496"5 képviselő.testiilet 147 1f012.(Iv.l9.) Kt.hat.

JvĹSpoń programban való részvétel 0.c 2 8s0-( 2 850-(
képviselő-testiilet | 08 D0 1 2' (|I|.2f .) Kt.haÍ

Cé|tarta|ékok összesen 201 047,a 364 089,( 2s0 916,9

Ą|ta|ános tarta|ék
20 000,0 75 626,1 25 739.Í

képviselő.testiilet
e|őre nem tervezhető
kiadások fedezetéiil

Dsszesen 221 047,0 439 716,3 276 655,9



eFt
Józsefvárosi Ónkormányzatzolz.évimíiködési cél és á|talános, és fe|ha|mozási céltarta|ékok előirányzatai s.Śz.melléklet

cé|tartalék

feladatok megnevezése kiadási e|őiľányzat
hatáskłirłik

megnevezése
e|iiiń,nlĺqt

megiegyzés

l||07.02 cím Fe|halmozási céltartalékok

fe|adatok megnevzése eredeti ei.
e|ső módosítotĺ

ci
második

módosított ei.
hatáskörôk me$egyzes

Egyéb fej|esztési tarta|ék REV Magdolna
neEved oroiekt e|ismert kiiltsései 0,( 50 310,( 52 480,(

képviselő-testtilet

egyéb fej|eszstési tarta|ék be|területi utak
szi|árd útburkolatta| va|ó el|átása
křĺznontosított á||ami támosatás 0,1 0,( 397.1

képvise|ő-testtilet

parko|ás megváltás 298240,1 298240.1 f99 240.1 kéoviselő.testÍiIet pénzmaradványból

298240,1 348 550.( 352118,i

l1107-03 cím célú v

feladatok megnevzése eredeti ei.
eIső módosítof

ei.

második
ÁÍłnŚíŕôŕŕ ci hatásktirök meglegyzes

céltartalék 0,( 0ĺ 0J kénvise|ő-testiiIet



2012' éYi költśégvetés címrendenkénti el6irÁnyzntok 2 'su' mellék|et

eFt



El6iŤány
zat

csopoŕ

Kiemelt
elôirány-

zÁt

KiemeIt el6irÁnyzat megĺ.veése

BEVETELEK OSSZESEN
R.vlr.| łiAdíś kń'ňtri kí|6nh8*t

Mfi kő.|ćti kô|ĹsÖn fclvćte|. nvriitofr kólcs nók meEtéril|ésc

K(lt,a

KtLTsÉGVETÉsI BEVÉTELEK ÖsszEsEN
KÖLTsÉGvETÉst KIADÁsoK ÔsszEsEN

PÉNzÜcYI FINANsziRozÁsl MÚVELETEK KIÁDÁSA
KÖLTsÉGvETÉsI H|ÁNY tsszEsEN

KÔLTsÉGvETÉsI HIÁNY BELSÖ FINANsziRozÁsÁ (ELlzl ÉvI
PÉNZMARÁDvÁNY lGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTsÉcvETÉsI HIÁNY KÜLsl nNANszÍRozÁsA

L.đ|.ŕ.n hélilli dÚn|ś26dÁs

N.ÉÁ k.ŕfi|éf 6<('.ś.n

20t2. évi koltsćgvetés cĺmrendenkénti el6iÍán'.zntok

ll

ćÍedeti ei.

He|yi é! Kózponti ád6k

'só 
m6dosĺtott ei

o 5t5

második
mÓdosított ei'

eredeti éi.

TÁmo8ntásol

rlső môdositott o]

6 495 3E9.(

második
mödosítofr ei.

Eryćb fe|ndatok, péĺzmeťsdvány

lt10E-03

eredeti ei

U 2 430 806.,

ĺs6 mÓdosított ei

4.U

f4

második
mÓdosĺtott ei.

n

2 .sz. me|léklet

eFt

e

, ,11 Á|al| 1a7Ä d12

98

oktntÁshoz kapcsol6d6 fehdntoł

| 841

erédeti ei.

U

2Á2 49a-nl 767

ĺs6 m dosított ei

lĺ E09 441,0

mÁsodik
mÓdosított ei

o

d0 t68_n

45 849 7

o



KÖLTsÉGvETÉsI BE!ÉTELEK tsszEsEN
KÖLTsÉGvETÉsI KIADÁsoK lsszEsEN

PÉNZÜGYI FINANszÍnozÁsl rĺłÚvplerEK KIÁDÁsA
KÖLTsÉGVETÉsI HIÁNY ÖsszEsEN

KÔLTsÉGvETÉsl HIÁNY BELsÖ FĺNANsziRozÁsA (ELlzl ÉvI
PÉNzMARÁDvÁNY IGÉNYBEvÉTELE)

KÔLTsÉGvETÉst HIÁNY KÜLsl FINANsziRozÁsA

2012. évi kôttségv tés.ĺmrendenkénti e|6i.ányzrtok 2 .sz. melléklet
cFl

z na 299,0 z 455 410,9

f 1,87 514,0 3f18279,9
0,0 0,0

3215,0 E22 809,0

3275,0 E22 809,0
0,0 0,0

2 410 391.4 17 094 60s.0 16 939 978,8 t6 958 068,6

3 293 2oo,4 19 295 057,0 f0 926 Ą52,a f0 9Ą4 s42,6

o,o 631 E35,0 631 835,0 631 835,0

822 EO9,O 283f281,O 4 618 309,0 4 618 309,0

822 EO9,O 2090201,0 3816ff9,0 3876f29,0
o.o 742 080.0 742 0E0,0 142080,0



Budapest Főváros YIII. kerület
Józsefu áľosĺ onkoľm ány zat Képvise|ő -

testületének

7 12012. (II.21.) iinkormányzati ľendelete

a 2012. évi ktiltségvetésľől

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosr
onkormányzat Képviselő-tęstülete az
áIlafihźLztaÍtásról szóló 201I. évi CXCV.
törvény 23. $ (1) bekezdésében kapott
felhata\mazás alapján, az A|aptorvény 32.

cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkĺjrében eľ1árva a
következőket ľendeli el:

1. Altalános ľendelkezések

l.s A rendelet hatáIya a képviselő-
testiiletre, annak szęrveire (polgármester,
bizottságok), az önkorm źnyzat költségvetési
szerveiľe és gazdasági társaságaiľa terjed ki.

2. $ Az önkormźnyzatra és a felügyelete,
itźnyításaaIátartozőkciltségvetésiszervekĺe
vonatkozó címĺendet az 1. melléklet
tartalmazza.

2. A kiiltségvetés bevételeinek
és kiadásainak fő összegeo

a hiány és többlet mértéke

3. s (1)A képviselő-testiilet az
önkormányzat 20|2. évi költségvetésének

a) a ktiltségvetési pénzforgalmí bevételi
főclsszegét

17,094.605 e Ft-ľól 16.939.978,8 e Ft-ra,

Budapest Főváros YIII. kerület
ĺizsefvárosi

onkoľmányzat Képviselő. testületének

.....12012.(...) iinkorm ányzati rendelete

tinkormányzat 2012. évi kłiltségvetéséről

7 l20|2.(I.2 1.) tinkor mány zati rend elet
ításáľól

1.$ Az onkormanyzat}Ol2. évi

sző|ő7|2012,(II.2I.)onkoľmanyzatirenđelęt

a továbbiakban:RendeleĐ3. $ (1 ) bekezdése

helyébe a kĺjvętkező lép:

.s (1) A képviselő-testület azonkormáĺyzat

12. évi költségvetésének

a) a koltségvetési péĺuforgalmi bevéteIi
foössze-



azaz 
I gét 16.939.978'8 e Ft-ľól, 16.958.068,6 e

TizenhatmilliáÍd _ | Ft-ľa,
Ki|encszázharminckilenc- 

| azaz Tízęĺ:hatmi'liard
millió -KilencszázhetvennyoIcezer - |Kilencszazĺitvennyolcmillió
Nyolcszáz l Haťvarrny olcezerHatszáz forintra
foľintľa módosída, I módosítja,

b) a költségvetési kiadási főosszegét I b) a költségvetési kiadási foĺisszegét
I9.f95.057 eFt-ról |zo.gze,ąsz,g Ft-ról 20.944.542,6 e Ft-ra,

20.926.452,8 Ft-ra, azazHl,lszmilliáÍd I uaz
_Kilencszázhuszonhatmillió - l Húszmilliárd
Négyszazötven- | Kilencszáznegyvennégymillió _

Kettőezer _ Nyolcszaz foľintra módosítja | Ötszáznegyvenkettőezer - Hatszáz foľintľa
módosítja

c) a finanszírozási célú pénztigyi múveletek

(hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080 e

Ft- | c) a finanszítozásí célú pénzügyi múveletek

ban, azazHétszáznegyvenkettőmillió - | (hitel, kötvény) bevételi osszegét 742.080 e

Nyolcvanezer foľintban źilapítja meg Ft-

ban, azaz Hétsztunegyvenkettőmillió _

Nyo l cvanezer foľintb aľr źilapítj a me g

d) a fĺnanszirozásil, pénzugyí műveletek

(hitel, váltó t<irles ztés)L<lađźtsi összegét I 
d) a finanszírozásu,pénzngyi műveletek

63 1 . 83 5 e Ft-ban, azaz Hatszćĺzharmíncegy -
(hitel, váltó tĺjrlesztés) kiadási <isszegét

millió - NyolcszlŁharmincötezer forintban | 
631'835 e Ft-ban, azazHatsztnharmíncegy

á|Iapítjameg,
millió - Nvolcsz źnharmincotezer forintban

ttllapitjameg,

e) a költségvetés táĺgyévi Łĺźnyát 2.832.287
e I e) a költségvetés ttngyévi híarryát

Ft-ról 4.618.309,0 e Ft-ľa, -u,|4.618.309'0Négymilliaľd IeFt-ban azazNégymilliáľd

Hatszáńizennyolcmillió _|- Hatszáńizęnnyolcmillió
Htromsztlzkilenc- | Háromszźzkj|eĺc-

ezer forintra módosítja, | _ ezer forintbarlźilapítjameg.

Đ a ťlnanszírozási célú pénzĹigyi I f) a finanszirozźsĺ célú pénnlgyi
műveletek I műveletek



tĺjbbletét l10.245
Sztnizmi||íő _

Kettősztĺznegyvencitezer
ffie8'

e Ft-ban, azaz

foľintban tůIapíť1a

tobbletét I1'0'245
SzáńízmilIiő _

Kettőszáznegyventitezer
ffi€g'

e Ft-ban, azaz

forintban áIIapitja

Nyolcszazhetvenhatmillió _

Kettő szźz,hlls zonki l enc ezer
módosítja,

g) a hiany belső finanszítoztsát 2'090.207 e

Ft-

tőI 3.87 6.229,0 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd

g) a hiĺány belső finanszírozását3.816.229,0
eFt

ban, azaz Haľommilliárd
Nyolcszázhetven-

hatmi l l i ó _ Kettő sztnhuszonkilencezer

forintban állapítj a me g

h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e

Ft-ban )azaz

Hétszźtznegyvenkettőmi11ió
NyolcvanezeÍezet

Forintban állapíd a meg.

forintľa

h) a hiany külső ťlĺanszirozásźń 742.080 e

Ft-ban,azaz

Hétszáznegyvenkettőmillió
Nyolcvane zeTezer forintban állapítj a meg.

A hiány külső ťĺnanszírozás összege a 20II. 
I a, ľ'i*y külső finan szfuozás <isszege a fOIl.évi l eui

hite|szerzodésből le nem hívott összeg. 
I hit"1.,","ődésből le nem hívott osszeg.

.$ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e
.$ A Rendelet I-I4. melléklete helyébe e

|et 1-I4. melléklete lép. ndelet 1-14. melléklete lép.

'$ Ez a rendelet 2012. május 9. napján lép

hatá,Iyba.
.$ Ez a rendelet f\Iz.július 10. napján lép

ba. azonbarl rendelkezé seit a 20 12. I.

'öltsésvetési beszámolónál alkalm azn ke|I.



Budapest Főváľos YIII. kerület Jĺizsefuárosi onkormányzat Képviselő _ testületének

. . ... ĺ2012.(. . . ) tinkoľm ányzzti rendelte

az iinkormányzat 2012. évi ktiltségvetéséľőI szóló

7 l2012.(I.2 1.) ii nko r mány zati ľen delet mó dosítás áľól

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĹilete az

á|Iafi111áńartásrólszóló 20II. évi CXCV. toľvény 23. $ (1) bekezdésében kapott fe|hatalmazás

alapjtn, az AIaptorvény 3f. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatáĺozott feladatkörében

eljárva következőket rendeli ęl:

1. $ (1)Az önkormányzat2OI2. ktiltségvetéséről szóló 7\20I2.(II.21.) önkoľmźnyzati rendelet
( a továbbiakban: Rendelet ) 3.$ (1) bekezdése helyébe a következő lép:

a) a költségvetési pénzforya|mi bevétęli foösszegét |6.939.978,8 e Ft-ról 16.958.068'6

e Ft-ľa ) azaz Tízenhatmilliárd _ Kilencszźzöwenrlyolcmillió - Hatvannyo|cezer _

Hatszźz forintra mó do s ítj a,

b) a költségvetési kiadási főĺisszegét 20.926.452'8 e Ft-ról 20.944.542'6e Ft-ľa ) azaz

Hriszmilliaľd _Kilencszáznegyvennégymitliő - otszaznegyvenkétezeÍ - Hatszźn
foľintra módosítja

c) a finanszírozási céItĺ pénzugyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi <isszegét 74f.080
e Ft-b an, azaz Hétszéĺzĺe gyv enkettő mi l li ó - Nyo lcvanezer foľintb an,

d) a finanszirozásil, pérzngyí múveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét

631.835 e Ft-ban' azaz Hatszźzharmincegymillió Nyolcszázharmincötezer
forintban,

e) a költségvetés tárgyévi hiáĺyź/- 4.618.309,0 e Ft-ban, azaz Négymilliárd -
Hatszáztizennyolcmillió-Háľomszázki\encezerfoľintbaná||apítjameg,



fla ťtnanszírozási célú pénzügyi műveletek tobbletét 110.245 e Ft-ban, azaz

Százlízmi||ió-KettőszźrnegyveĺotezeľforintbaÍI,

g) a hiĺĺny belső ťlĺanszítozásěĺt 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Háľommilliaľd
Nyolcszázhetvenhatmillió - Kettőszázhlszonki|eĺcezet forintban állapítja meg,

h) a hiany ktilső ťĺĺlanszirozását742.080 e Ft-ban ) azazHétszźunegyvenkettőmillió -

Nyolcvanezer forintban,á||apíÍja meg. A hiány külső ťlnaĺszírozás összege a201L.
évi hitelszeľződésből le nem hívott összeg.

2.s A Renđelet 1-14. meltéklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

3.$ Ez a rendelet z}lz.július 10. napjan lép hatályba, azonbaĺl rendelkezéseit a 2012. éviI.
felévi beszámolónál alkalmazni kell.

Budapest, 20If .június 27.

Riman Edina

jegyző

Dľ. Kocsis Máté

po1gármester


