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Hatáĺ o zati j av as|at a bizotĺság' számát a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgźůtatési Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés mesŁárcyalĺĺsát.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítĺĺsát a képviselő-testĹĺleti, bizottsági
hatfuozatok, valamint az egyéb gazdasági események, saját hatískĺĺriĺ módosítiísok teszik
indokolttĄ melyek a következők.

I. Képvĺselő.testĺileti diĺntések:

1. A képviselő-testiilet a 223ĺ20|2.NII.05.) számú hatźrozatával módosította a
Varostizemeltetési Szo|gá|at költségvetését és engedély ezett Létsz-ámát.
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A Képviselő-testület
- a Józsefuarosi Váľosüzemeltetési Szolgálat engedélyezett |étszémát taľtós

kötelezettségvállalással 20l2.jú1ius 15-től 5 fővel megemeli, igy u engeđé|yezelĺLétszźml
t09 ftĺről ||4 főre módosul, 2012. augusztus l-től 6 fovel megemeli, így azeĺgedéIyezett
Iétszám t14 főro| |20 főre módosul, 2012. október l-től további 15 fővel megemeli, így
az engedéIyezett|étszźlm If} főrőlr 135 fore módosul, mely kĺĺltségvetési címrendenként
részleteme:

o 80101 cím engedé|yezetĹ Iétszźlmźtt 2012. augusztus l-től 1 fovel megeme|i, igy az
engedélyezett létszĺma 11 főről If fore módosul, 2012. októbęr l-től 3 fővel megemeli,
így u engeđé|yezett létszím If foríĺl. 15 főre módosul,

o 80102 cím engedé|yezett|étszámzD fő,

o 80103 cím engedé|yezett Létszáméń 2012. július 15-től 5 fővel megemeli, így az
engedé|yezettlétszźlm 61 főről 66 fóre,2012. augusztus l-től 6 fővel megeme|i,igy az
engedélyezett |étszám 66 főro| 72 főrę móđosul, 20|2. október I-toI 12 fővel megemeli,
így u engedélyezett létszám 72 főrő| 84 ftíĺe módosul,

. 80104 cím határozat|an idejű engeđéIyezett |étszźtmát 2012. auguszľus 1-tő1 1 fővel
csökkenti; íEy u engeđéIyezętt|étszám 11 főről 10 főre módosul,

o 80105 cím engedéIyezettLétszánaí fo.
- az onkotmányzatkiadás l 1 107-01 cím éita|ános tartalék e|oirtnyzatźt 1O.844,t ę Ft-

ta|, a mtĺködési céltartalékon beIĺil a ręndkíviili hideg időjáÍás miatti többletkĺiltségek
e|oirźlĺyzatát962,7 e Ft-tal cscjkkenti és ezze| egyidejiileg a 11108-02 cím működésľe
átadott pénzeszkoz á|Ianhtztartiíson belülľe, ezen beltil saját kĺiltségvetési szervek
felügyeleti mfüödési tttmogatása e|őirányzatát l1.806,8 e Ft-tal megemeli a Józsefuárosi
Vĺárostizemeltetési Szolgálat támogatźsa címén.

- a Jőzsefi'arosi Viírostizemeltetési Szolgálat 80101 cím bevéte|i támogatások saját
ktiltségvetési szervek mfüĺidési feliigyeleti támogatása e|őirźnyzatát 580,9 e Ft-tal és
ezze| egyidejűleg..ďszemélyi juttatás) ezen belül a rendszeres személyi juttatás
elfrľĺíny7&tźLt.400,0 e Ft-tal, a cafeteria e|őirányzatźLt 55,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhe.'[ő
jĺáľulékok és szociális hozzájaru|ási adó eloirźnyzatźú I|4,6 e Ft-tal, a dologi ezenbe|u| az
9ZIA e|őfuźnyzatát 10,6 e Ft-tal megemeli 20|2. augusztus l-től l fő engedélyezett
|étszźm emelés mia[i tcibbletkĺĺltségek címén.

- a lőzsefvárosi VaľosĹizemeltetési Szolgálat 80104 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szeľvek mfüödési felügyeleti tiímogatłása előirźnyzatát 580,9 e Ft-tal és
ezzel egyidejÍĺleg a személyi juttatiĺs, ezen belül a rendszeres személyi juttatás
e|őirźnyzatát 400,0 e Ft-tal, a cafeteria e|őtrźnyzatált 55,7 e Ft-tď, a munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzájáru|asi adő e|őirźnyzatát I|4,6 e Ft-tal, a dologi ezenbe|lsI az
SZJA eLőirźnyzatźÍ 10,6 e Ft-tď csökkenti 20|2. augusztus l-től 1 fő engedélyezett
|étszźlm c sĺikkentés címén.

- a Jőzseftárosi Váľosĺizemeltétési Szolgĺálat 80103 cím bevételi trímogatĺások saját
költségvetési szervek működési feltigyeleti trĺmogatasa elóirźnyzatźú 3.258,4 e Ft-tal és
ezzel egyidejiĺleg a szemé|yi juttatiís, ezen beliil a ľendszeres személyi juttatás
előirźnyzatátz.zs0,O e Ft-tal, acafetęriaelőirźnyzatźÍ306,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzajaru|asi adő e|őĺrarryzatźú,643,9 e Ft-tal, a dologi ezetbelu| az
SZJA e|őfuźnyzatźlt 58,2 e Ft.tal megeme|i ZĺlŻ.július 15-től 5 ff engedélyezett|étszám
emelés miatti többletköltségek címén.
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. a Józsefuárosi Varostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatasok saját

költségvetési szervek mfüödési feliigyeleti támogatása e\őirźnyzatát 4.095,| e Ft-tal és

ezze|' egyidejiĺleg a személyi juttatás, ezen beliil a ľendszeres személyi juttatís
e|őirźnyzatát 2.880,0 e Ft-tal, a cafeteria előĺtźnyzatźLt334,| e Ft-tal, a munkáltatót terhelő
jáľutékok és szociális hozzájáĺu|asi adó előiranyzatát8t7,4 e Ft-tal, a dologi ezenbeLu| az
SZJA eloirźnyzatát 63,6 e Ft-tal megemeli 2012. augusztus l-től 6 fő engedélyezett
Létszám emęlés miatti többletköltségek címén.

- a Józsefuáĺosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80101 cím bevételi támogatások saját

költségvetési szeľvek mfüödési felügyeleti tźtmogatása elófuányzatát 880,5 e Ft-tal és

ezzeI egyidejűleg a személyi juttatás, ezeľ belül a rendszeres személyi juttatas

e|óirźnyzatát 600,0 e Ft-tal, a cafeteľia e|oírtnyzatát 100,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő
jaľulékok és szociális hozztljźn;Iási adó e|őirźnyzatźLt 173,9 e Ft-tal, a dologi ezenbe|i| az
1ZJA e|óirányzatát 6,4 e Ft-tal megemeli z0I2. október l-től 3 fő engedélyezettlétszám
emelés miatti többletkĺjltségek címén.

- a Józsefuárosi Vĺírosiizemęltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatasok saját

kĺĺltségvetési szervek mfüĺidési felügyeleti támogatasa e|őirźnyzatát 3.572,8 e Ft-tal és

ezzę| egyidejiĺleg a személyi juttatás, ezerl belül a ľendszeĺes személyi juttaĹís

e|őirźnyzatát2.400'0 e Ft-tal, a cafeteria e|őitźnyzatát 400,9 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzźtjźrulási adó előiranyzatát 695,7 e Ft-tal, ą dologi ęzenbelll| az
1ZJA e\ofuányzatát 76,2 e Ft-tal megemeli 20If. októbeľ |-tő| |2 frĺ engedélyezett
|étszźlm emelés miatti többletköltségek címén.

A Képviselő-testiilet a228l20|2.(Vil.05.) szźlmíhatźrozatźhan.kiiltségvetés módosítĺással
együtt döntött a Mátyás téribehajtźts informatikai bővítésről.

A Képviselő-testiilęt
- az onkotmźnyzat kiadĺás |||07-02 cím felhalmozási cé|tartzlékon beltil a paľkolás
megváltás zźro|t e|őírányzatát 5.080,0 e Ft-tal feloldja,,és csökkenti és |IgyanezeĹ
összeggel a kiadĺĺs 11108-02 cím egyéb felhalmozasi kiadĺíson beltil saját költségvetési
szervek feliigyeleti támogatás e|óirźnyzatźĺtugyanezen összeggel megemeli.

- a KözterĹilet-felügyelet 30105 cím bevételi támogatzsok saját költségvetési szeľvek
felhalmozĺási-felújítási feltigyeleti szeľvi támogatas e|őlrźnyzatát 5.080,0 ę Ft-tal
megemeli és a kiadas felhalmozas előfuőnyzatźú,.ugyanezen összeggelmegemeli a Mátyás
tén b ehajtás informatikai bővíté se címén.

A Képviselő-testiilet a 229/20I2.(VII.05.) számí hatźltozatźhan a Baross u. 103/A és a
Baľoss u. 103/8 szźtm a|atti lakóépületek támogatźsáttől döntött költségvetés módosítĺással

egyĹitt.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat kiadás 11601 cím felhalmozásí' beruházási e|őlrźnyzatĺín beltil a
Baľoss u. 103/B bölcsőde panelpľogrźtm e|őtĺányzatabőI |3.2|4 e Ft-ot, a Baľoss u. 103/A
bölcsőde panel pľogram e|(ifuányzatábőI 1|.682,6 e Ft.ot a zźlrolźs alól felold, és ęzze|

egyidejűleg az beľuházĺĺs e|őlrányzatat f4.|47,3 e Ft-tal csĺikkenti és az egyéb

felhalmozísikiadáselrőirźnyzatát,ugyarrczenö'sszeggelmegemeli.
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A Képviselő-testiilet a232|20I2.(VII.05.) sz,áłrŃ,hatátozatában kĺĺltségvetés módosítĺĺssal
egyutt úgy döntött, hogy az Eľkel Ferenc Vegyeskar Alapítványnak támogatást nyujt.

A képviselő-testĺilet
- az.onkormányzat l1107-01 cíĺn működési céltaľtalékon belül az alpolgármesteri saját
keret előiľĺĺnyzatźú 150,0 e Ft-tal csokkenti és a 11105 cím mfüödési célú átadott
pénzeszköz á||aÍnháztaÍtáson kíviilre e|őirźnyzatźlt, ugyaĺtezze| az összeggel megemeli.

A Képviselő-testĺilet a Bölcsődék koltségvetését a 245|20|2.NII.19.) számú hatźrozatźlban
módosította.

A Képviselő-testület

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi intézményi működési saját - térítési
dljak - előftźnyzatát és a kiadás dologi _ élelmiszer vásáľlás - elóirźnyzatát2.|75,0 e Ft-
tal törli bevételi kiesés címén.

- azEgyesített Bĺilcsőđék 40100-02 cím kiadás személyi juttatás, ezen belül rendszeres
személyi juttatás e|ofuőnyzatát 4.985,0 e Ft-tal, egyéb juttatások e|őirźnyzatán beltil a
cafeteria e|oiĺźnyzatát 624,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő járulékok és szocialis
hozzájáru|źtsi adó e|őirányzatźLt 1.f|9,0 e Ft-tal, a dologi eIőfuźnyzatźLt 502,0 e Ft-tal
csokkenti megtakaÍítás címén.

- az Egyesített Bĺllcsődék 40100-02 cím kiadás đologi eloírányzatáÍ 2.240,0 e Ft-tal
megemeli a -bjztos kezdet pľogram címén.

- azE,gyesitett Bĺilcsődék 40100-02 cím dologi e|őirźnyzatát 4.068,8 e Ft-tal megemeli az
I. szálmű mellékletben foglaltak beszerzése címén.

. azEgyesített Bĺilcsődék 40100-02 cím kiadrás fe|ha|mozási eloirtnyzatźń 1.02I,2 e Ft-tal
megemeli az tlj bölcsőde épület biztonságtechnikai _ kamera _ eszkozzel töľténő
felszeľelése címén.

- azEgyesített bĺĺlcsődék 40100-02 cím bęvételi támogatiások saját költségvetési szervek
mfüödési feliigyeleti szervi tÁmogatása előirányzatźLt I.02I,2 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyiđejiĺleg a támogatasok saját költségvetési szervek felhalmozasi' felújítasi felügyeleti
szervitźtmogatásae|őirányzatźúugyanezenĺisszeggelmegemeli.

. az onkormźnyzat kiadĺĺs 11108-02 cím mfüödésre átadott péluesrkoz ái|amhźńartźson
belülre, ezen beliil saját ktĺltségvetési szervek felügyeleti mfüödési tźlmogatźsa
e|őirényzatát I.02|,2 e Ft-tal csökkenti egyéb fe|ha|mozźtsi kiadĺásokon belĹil a saját
költségvetési szervek felügyeleti szeľvi támogatása eLőirényzatát, ugyan ezen összeggel
megemeli.

A Képviselő-testĹilet d247/20t2. (VII.19.) szĺĺmú hatźrozatában kĺiItségvetés módosítíssal
együtt dĺjntött a Magdolna negyed pľojektbe tartozo Práter u.20lA szźm a]attí tźttsasház
Ĺámogatasráĺól.

A Képviselő-testĺilet

- az onkormáĺyzat kiadĺás tI6O2 cím dologi előlrányzatlĺn beliil alakóhźnakéletveszély
elhárítas és gázhźůőzat cseľe eloiĺényzat,źÉ 595,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejiĺleg a
kiadlís |1604 cím dologi e|ĺ\lrányzatźŃ 95,3 e Ft-tal, az egyéb felhalmozrási kiadĺások

._i: .3,1,r-
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előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a Práteľ u. fDlŁ szám alatíi tátsasház támogatása és

a Kisfalu Kft mríszaki ellenőri díja címén.

A Képviselő-testiilet a259l20If.(VII.19.) szttmÍĺhatźtrozatában költségvetés módosítassal
egyiitt úgy döntött, hogy aLujzau. t4. szám alat1i lakások konyhai berendezéséľe 3.000,0
e Ft-ot a bonyolítasi díjľa 200,0 e Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testĺilet

- az onkormźnyzat 11107-01 cím miíködési cél és általĺínos tartalékon belül a Rendőrség
támogatźsacéltaľtalék e|őirtnyzatát 3.200,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
kiadĺás 11604 cím dologi eLőhźnyzatát 200,0 e Ft-tal, a felha|mozásí e|óírźnyzatát 3.000,0
e Ft-talmegemeli aLujzau. 14. lakások konyłlai berendezése címeĺr.

.-;

A Képviselő-testiilet a26I120|2.(VII.19.) számú határozatálban költségvetés módosítassal
egyĹitt a Jőzsęfváĺosi Váľosüzemeltetési Szolgálat feladatváltozásairőI, kiĺltségvetési
fedezeteiről döntcitt.

A Képviselő-testület

- az onkormźnyzat kiadas 11107-01 cím múkĺidési általanos és céltartalékon beliil az
általános miíkcidési taľtalék e|őirányzatźLt l4.f98,0 e Ft-tal, a mfüĺidési céltartalék lélek
adomány e\őirźnyzatźú.2.069,2 e Ft-tal, a műkĺidési céltartalét ÁNľsz feliilvizsgálat
miatti karbantarĺĺs e|őirányzattlt 8.945,0 e Fttal csökkenti , valamint a kiadas 11602 cím
felújítási előirźnyzatĺán belül |akőház felújítas zźlto|t e|oirźnyzatábő| 52.|88,2 e Ft-ot a
zálrolrźs alól felold, egyben az előfuźnyzatot cstikkenti és a kiadás 11108-02 cím
múködésre átadott péĺueszkoz áIlamháztartason belülre, ezeIl beliil saját kĺiltségvetési
szeľvek mfüödési támogatása e|őirényzatźt 55.43|,6 e Ft-tal, egyéb felhalmozasi kiadás,
ezen beltil saját költségvetési szervek felĺigyeleti szervi tźlmogatásaelóirźnyzatát22.068,8
e Ft-tď mggemeli a Jőzsefvétosi Vaĺosiizemeltętési Szolgálat többlet kĺiltségeinek
támogatása cí,mén.

- az onkoľmźnyzatcímĺendjét kiegészíti |t407 címmel, Piac miĺkĺĺdtetése elnevezéssel.

- az onkormźnyzat bevételi |1407 cím bevéteti intézményi mfüĺidésí e|őltźnyzatátt
16.534,0 e Ft-tal, a kiadĺási e|óirźnyzatźLt I|.587 ,0 e Ft-tal megemeli.

- az onkoľmźnyzatkiadĺás 11108-02 cím működésrę átadott pénzeszkoz álLarnhá"z'artźľ'oĺ
beliilĺe, ezen belül saját kciltségvetési szeľvek mfüiidési támogatása előtrányzatźft 49+7,#
e Ft-tal megemeli a Teleki téri piac ViárosĹizemeltetési Szolgálatnál tĺjrténő míiköđési
tźmogattsa címén.

- a Vĺírosiizemeltetési Szolgálat k<ĺltségvetésének módosítasát az előterjesztés 2. szźrrÍl
táblazatbarlfoglalt(vastagbetíĺvelírt)rész|etezésa|apjan.

9. A Képviselő-testtilęt a 267|2012.(VII'19.) szĺmú hatźtrozatźhan költségvetés módosítassal
egyiitt döntött a keriileti tanévnýtó és az őszi diakolimpiai versenyek kdltségvetési
fedezetéről'

8.



A Képviselő-testiilet
- az onkoľmźnyzat kiadás ||2O4 cím dologi e\óirźnyzatát 17lr e Ft-tal cscikkenti, és ezze|
egyidejrĺleg az tnkormtnyzat kiadĺás 11108-02 cím mfüödésre átadotr, pénzeszkoz
áI|amhánaĺrźson belülre, ezęn beltil saját költségvetési szervek feltigyeleti szervi
mfütidési támogatás e|őirźnyzatát 17I e Ft-tal megemeli a Deák Diak Altalĺĺnos Iskola
tanévnyitó tinnepség költségeinek tĺĺmogatasa címén.

- a Defü oiĺk eJtalános Iskola 7|500-02 cím bevéte|itźmogatások saját költségvetési
szeľvek felügyeleti szervi mfüĺĺdési tĺmogatás előfutnyzatźú és a kiadasi dologi
e|őírányzatáLt |7I e Ft-tal megemeli a tanévnyitó iinnepség kĺlltségeinek támogatísa
címén.

- az onkormźnyzat kiadás II2O| cím dologi e|őirźnyzatát t.54O e Ft-tal csökkenti, és
ezze| egyidejűleg az onkormányzat kiadás 11108-02 cím miíkodésľe átadott péĺveszkoz
źůIamhánańáson beltilľe, ezen belül saját kĺiltségvetési szervek felügyeleti szervi
műkĺjdési tłĺmogatás e|őirányzatát I.54a e Ft-tal megemeli a Németh LászIő Általanos
I skola támo gatása címén.

- Németh Lász|ő Altat,ános Iskola 71500 cím bevételi támogatĺísok saját költségvetési
szervek feltigyeleti szewi működési trĺmogatás.'e|őirźnyzatéú 1.540 e Ft-tal megemeli és a
kiadási személyi juttatas, ezen belül amegbíztsi díj előirrányzatáú845 ę Ft-tal, munkáltatót
terhelő jaľulékok és szociális hozzźtjttru|źsi adő e|őfuányzatát 205 e Ft-tal, dologi
elłĺfuányzatát 490 e Ft-tal megemeli a 201'fl2013-as tanév első felévében taĺtandő
difüolimpiai sportversenyek kcĺltsége címén.

10. A Képviselő-testtilet a269|20I2.(VII.19.) szćlmthatétrozatában kĺiltségvetés módosítássat
egytitt döntött, hogy az átmeneti gyeľmekotthoni szabad kapacitasra a Terézvĺíľosi
onkormrínyz attal szer ződést köt.

A Képviselő-testiilet

- az onkonnźnyzat bevételi 11301 cím intézményi mfü<idési bevétel e|őhányzatźLt 458,3
e Ft{al megemeli teÉzsĺáĺosi onkormanyzat gyermekek átmeneti otthoni készenléti díja

- címén, és erzel egyidejűleg a kiadĺás 11107-01 cím mfüĺĺdési cél és általĺános taľtalék
e|őtráttyzatLán belül azá|ta|źnostartaléke|őĺĺányzatát, ugyan ezen ĺisszeggel megemeli.

11. A Képviseló-testĺilet a270|20|2.(VII.19') szźmtűhatarozatában költségvetés módosítással
egyiitt döntĺjtt anól, hogy az Aľanycsapat A|apitványtZsl,O e Ft-tal těmogatja.

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyz-atkiadás 11107-01 cím miiködési cél és ĺĺltalános t:ľtalékďlőlľźnyzatźn
belül a polgáľmesteri saját kerct el(5lrányzatált250,0 e Ft-ta] csökkenti és ezzel egyidejtĺleg
a kiadás 11105 cím műkĺjdési célľa átadott pérueszkoz előirányz.atzt' ugłan ezen
tisszeggelmegemeliazAranycsapaty'Jlapítvźnytámogatźsacímén.



Lf. A Képviselő-testület a271'l20I2.(VII.l9.) számíhatźrozatźhan k<iltségvetés módosítassal
egyutt dtintĺjtt a kulturális feladatok j<ivőbeni ellátásaról, valamint a Polgrĺrmesteri Hivatal
koltségvetésének móđosításaľól

A Képviselő{estiilet
. 2012. szeptember 1 napjától a Polgrĺľmesteľi Hivatal engeďé|yezett létszámát 1 fő
köztisztviselői állĺáshellyel csĺikkenti, így u engedélyezett |étszźlm f3I fóró| 230 fótę
módosul,

- az onkormźnyzat 11104 cím kiadás dologi e\őitźnyzatźú 500,0 e Ft-tal csökkenti, ezzel
egyidejrĺleg a 11805 cím kiadás miĺkĺjdési célrra átađott pénzeszköz źilamháztartĺáson
kíviilre etőfuźnyzatát ugyanezen összeggel megemeli a Józsefuárosi Közösségi Hazak
Kiemelten Kozhaszn'(lNonprofit Kft. kulturális rendezvények támogatiása címén,

- az onkoľmányzat II202 cím kiadás dologi e|óirźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal csokkenti és

ezzeI egyidejrileg a 1 1805 cím kiadá.s működési célra átadott pénzeszkoz á||anhźztartźson
kívĺilre e|őirányzatát ugyanezen ĺĺsszeggel megemeli a Józsefuárosi Kozĺisségi Hazak
Kiemelten K<jzhasznú Nonprofit Kft. támogatása az ágazati kitiĺntetések rendezvényeinek

i:,::.ar_
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koltségeihez,

- az Önkormányzat 11706-02 cím kiadás személyi juttatás e|őirányzatán belül a
megbízási díj előirányzatát 720,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális
hozzájaru|ttsi adó előírtnyzatát 174,8 ę Ft-tal csökkenti és ezze| egyiđejűleg a 11805 cím
kiadás működési célra ttadott péĺueszkoz źilanháztartáson kívĹilre e|őiráĺyzatát 894,8 e

Ft-tal megemeli a Jőzsefvźnosi Köztjsségi Házak Kiemelten Kozhasznű Nonprofit K-ft.

támogatása I fő megbízási díjas szeméIy bér és járulékainak tźlmogatásacímén,

- a Polgáľmesteri Hivata| |f202 cím kiadás személyi juttatás előlĺányzatan belül a
rendszeľes személyi illetmény elóírźnyzatát l.410,0 e Ft-tal, egyéb juttatasok
elóirźnyzatLĺn belül a cafetena e|őírźnyzatźú 49,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok és

szociális hozzájaru|ási adó e|őfuényzatéLt 406,6 e Ft-tal, dologi e|őirétnyzatan belül azSZJA
előirźnyzatát9,4 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a 12000 cím bevételi üámogatasok
saját költségvetési szervek felügyeleti szervi működési támogatása e|őirányzatźi |.875,4 ę

Ft-tal cstikkenti l fő kdztiszt-viselői. l{ts7ptrp"c;ĺikkeňése címén,

- az onkormźnyzat 11108-02 cím kiadas mfüödésre átadottpélueszközá|Ianhźztartáson
beltilľe, ezen belül saját kĺĺltségvetési szervek mfüodési feltigyeleti szervi tĺámogatĺĺs
e|őirányzatát 7.875,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejtĺleg a l 1805 cím kiadas miĺködési
cé|ra źttaďott péĺueszkoz źúIałnháztaľtason kívtilre e|őlľźnyzatźú, ugyanezen összeggel
megemeli a Józsefuarosi Közösségi HáZak Kiemelten Kĺĺzhaszrú Nonpľoťrt Kft.
támogatasa 1 fĺí kĺiztisztviselő munkáltatói váItozasából ađódó bér, juttatrĺsai és jrárulék,

ađővoĺuatai címén,

- az onkorrnányzat kiadás 11107-0l cÍm miĺködési általános és céltaľtalékon beltil az
általános taÍtalék előirźnyzatźtt 596,9 e Ft-tal csĺikÍ<enti és ezzęI egyidejűleg a 11805 cím
kiadás működési cé|ĺa átadott pénzeszkoz á||aĺnháztartźson kíviilľe előtĺányzatat
ugyarlezen ĺĺsszeggel megemeli a Józsęfuĺĺrosi Közösségi Hazak Kiemelten Köztrasznú
NonproÍit Kft. támogatźsa t fó koztiszĺ-.viselő munkáltatói vákozasábő| ađódó bér és
jaľulékainak címén,



- a Polgĺĺrmesteľi Hivatal kiadás I2f0I-0I cím dologi előhźnyzatźú és ezzeI egyidejűleg
a bevételi 12000 cím üĺmogatasok saját k<iltségvetési szeľvek felügyeleti szeľvi műkĺĺdési
támogatása e|őirányzatźúz},O e Ft-tal csökkenti telefonkĺjltség átadása címén,

- az onkorm ányzat 1 1 1 08-02 cím kiadlás mfüödésre átaďott péĺlzesrkoz államháztartáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek miĺk<idési feliigyeleti szervi Łĺmogatrás
e|őirźnyzatát20,0 e Ft-tal csökkenti és ęzze| egyidejűleg a 11805 cím kiadas mĺĺkĺjdési
céka źtadott péĺueszkoz á||aĺIlhźztaľtiĺson kíviilre elóhźnyzatät lgyaĺezen összeggel
megemeli a Józsefuarosi Kĺizösségi Hźlzak Kiemelten KozÁaszní Nonprofit Kft.
támogatása 1 fő munkavá||alő telefonköltsége címén,

- a Polgármesteri Hivatal kiadrís |2f02 cím személyi juttatas) ezen beliil a tulórą
helyettesítés e|őkźtnyzatźú 4.290,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatáson belül a jutalom előirźnyzatát 4.290'0 e Ft-tal megemeli az eltérő
időbeosńásbanvégzett munka elismerése címén járó jutalom fedezete címén,

- a Polgármesteľi Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatĺĺs ' ezen beliil a túlóľa,
helyettesítés előiľlínyzatźú. 2.400,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatason belul a céljutalom előirźnyzatźLt 2.400,0 e Ft-tal megemeli az éjszakai

' hatósági ellenőrzés címén jĺĺró céljutalom fedezete címén,
. - a Pólgármesteri Hivatal kiadas 1220f cím személyi juttatrĺs ' ezen belĺil a túlóľa,
helyettesítés e|őirźnyzatát 125,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiĺleg a kiadás személyi
juttatáson belül a jutalom e|őirányzatát 125,0 e Ft-tal megemeli munkaidőn kívtili
anyakönyvi események dijazása címén jaľó jutalom fedezete címén,

13. A Képviselő-testiilęt a 284lf0I2.(vII.29.) szźlm,(l hatáĺozatźtbarl költségvetés
módosítassal egyutt a Magdolna Negyeđ I[. program elismert költségeiľől döntött.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat kiadas III07-02 cím felhalmozźsi céItartalékon belül az egyéb
fejlesztések céltaľtalék e|oirźnyzatat 49.841,I e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a
kiadás Ĺ1604 cím dologi előirźnyzatát34.423,8 e Ft-tal, a felújítás előirěnyzatát |5.4|7,3

.,,l.Ł].. - e Ft-tal megemeli elismeľt költségek címén.

14.A Képviselő-testiilet a 285l201f.NII|.29.) számű hatźtrozatábarl költségvetés
módosítĺĺssal egyiitt a MagdolnaNegyed III. projekt páIyźuatonvaIó résnételről döntött'

A Képviselő-tęsttilet
.'..:.'-.- az onkoľmányzat kiadrás ||602 cím felújítási e|őlrányzatrín belül a lakőhaz fetújítási

zźro|t előlrźnyzatát a zźno|źs alól feloldja és egyben 11.2.942,9 e Ft{ď csĺikkenti, valamint
a kiadas 11107-01 cím működési cél és áltďanos tartďékon beliil a vaľosmaľketing
céltaľtalék előlrźnyzatźtt25.978,1e Fttal csökkenti és ezze|' egyidejiĺleg a kiadas 1II07-
01 cím mfüödési cél és általános taľtalék e|olĺźnyzatát |38.921,0 e Ft-tď megemeli a
MNP III. pľojekt előkészítési kiiltségek címén.

15. A Képviselő-testtilet a286ĺ201f.(V[I.29.) szźlmtlhatźrozatźhaĺlaJózsęfuźłrosi Ktizösségi
Ház Nonprofit Kft. |étszámbővítése, bérfejlesztések többletköltségeiľől, valanlnt az
október 3-iĺendenĺény ktiltségeiről döntött költségvetés módosítĺĺssal egyidejiĺleg.



A Képviselő-testĺilęt
- az tnkormźnyzat 11404 cím bęvételi intézményi mfüödési bevétel előirźnyzatát
4.787'9 e Ft-tal megemeli és ezzęI egyidejűleg a kiadas dologi źfabeťĺzetés e|őfuźnyzatźú

|.0I7,9 e Ft-tal megemeli, valamint a kiađas 11805 cím mfü<idés célľa éúadotI.pénzeszköz
államháztatáson . kíviilľe eLoiĺźnyzatát 3.770,0 e Ft-tal megemeli a
bérfejlesztések,létszĺímemelés és rendezvény kĺiltségeinek támogatasa címén.

16. A Képviselő-testĺilet a 287120I2.(IIJI.L9.) száĺnú hatźtrozatźtbarl költségvetés
módosítással egyĹitt a Pďotaĺregyedben új fasoľok telepítéséľőľ döntött.

A Képviselő-testĺilet

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általĺános taľtalékon belül az
alpolgármesterek saját keretei e|őirányzatát 3.6]0,9 e Ft-tal csĺikkenti és a kiadas 11108-

02 cím mfüĺĺdésre átadott pélueszkoz államhĺáztartason beltilľe, ezen belül saját

költségvetési szervek működési tiámogatása e|őirźnyzatát ugyan ezen összeggel megemeli
a J őzsefv źrosi Varo sĹizemeltetési S zol gálat támogatása címén.

- a Jőzsefuárosi Varosüzemęltętési Szolgálat 80103 cím bevételi tĺĺmogatasok saját

költségvetési szervek műkĺjdési felügyeleti szervi támogatása előirźnyzatát és kiadás
dologi e\ofuźnyzatźń 3.670,9 e Ft-tal megemeli a Palotanegyedben új fasoľok telepítése
címén.

17. A Képviselő-testület a 290|20I2.(VIII.29.) szźtmí hatźrozatában döntött aľľól, hogy a

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézęt által meghiľdetett Kábítószerĺigyi Egyeztető
Fórumok mfüddési feltételeire pźiyázatot nyújtson be, egyben kĺiltségvetés módosíüással
egyiitt az ontészre és pályazati díjta a költségvetési fedezetet biztosította.

A Képviselő-testület

- az onkotmźnyzat kiadas 11303 cím múködésre átadott pénzeszkoz á||aĺnhánartáson
kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott tamogatasok szociális ľaszoľultság jellegű
ellátrísok előirźnyzatan belül a méltĺínyossági közgyógyellátĺás elóĺrźnyzatát 57,8 e Ft-tal
csĺĺkkenti és ez-ze| egyidejíĺleg a kiadás 11301 cím dologi e|őirźnyzatti, ugyan ezen
összeggel megemeli 55,6 e Ft- összegbęn az Egyeztetó Fórumok mfüiidési feltételeiľe
l<lírt páLyazat. oĺtĺésze és 2,2 e Ft ĺisszegb eĺ péůyźnati díj címén.

Bizottságĺ dłintések:

1. A HumĺánszoLgźůtatasiBizottság a225|20I2.(VII.04.) szÁműhatfuoz-atźtban2.920,0 e Ft
összegben javasolja a Polgĺírmesteľnek a miíktidési céltartalélaa tervezett nemzetí
kisebbségi önkormĺínyzatokpźůyazatitźtmogatási e|ólĺźnyzatrínak felhasznźĹasát.

A Képviselő-testĹilet

. az onkoľmrĺnyz.atkladás 11107-01 cím míĺködési általanos és céltaľtalékon belül a
nemzetiönkoľmlínyzatok progľamj ajhozpáIyazati tlímogatĺás elólľźnyzatatZ.9}l,0 eFt-
bl csökkenti és ezze| egýdejiíleg a kiadĺás 11108-02 cím mĺĺködési célú
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2.

támogatásértékű kiadasi e|ófuányzatát,ugyan ezen <ĺsszeggelmegemeli - Lengyel 300,0
e Ft, Ruszin 300,0 e Ft, Bo1gár 300,0 e Ft' Román 300,0 e Ft, Német 300,0 e Ft, Szerb
280,0 e FT, Szlovák 300,0 e Ft, ormény 300,0 e Ft, Gĺirög 300,0 e FT, Ukrán 240,0 eFt
_ helyi nemzetiségi önkormrínyzatok tĺímogatasa címén.

A Humánszolgá|tatási Bizottság a 2f5l20If.(vII.04.) számú hatźttoz,atźlban 560,0 e Ft
ĺisszegben javasolja a Polgármesternek a mfütidési céltaĺalékĺa tervęzett egyhźľak,
egyhźlzi kĺizösségek tamogatĺási eloirźnyzata terhére két köztĺsségtźłmogatÁsźi.

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyzat kíadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon beliil az
egyhźzak, egyházi közosségek miĺködési céltartalék e|oiľźnyzatát 560,0 e Ft-tal
cs<ĺkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11105 cím mfüödésre átadott péĺueszkoz
á|IarnháZlaÍtáson kívülre előirányzatát, ugyan ezerl összeggel megemeIi Budapest
Józsefuáros Plébánia 400,0 e Ft-os, Magyaľországi BaptistaEgyhźz Nap utcai Baptista
Gyülekezet 160,0 e Ft-os támogatasa címén.

A Humánszo|gćitatási Bizottság a |45l20I2.(V.02.) szĺímú hatáľozatával dĺjnt<itt a II304
címen tervezett táboroztatátsi szociális segélykeret intézméĺyenkénti felosztásaról. A
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont 98,5 e Ft támogatásban részesult. Az intézmény a
teljes táboroztatási költséget ťĺzeti (szátm|a az intézmény nevére szőI), ezért indokolt a
tĺímogatással az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítísa.

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyzat kiadás 11304 cím mfüĺjdésre átadott pénzeszkoz á|Iamháztartason
kívti!ry, ezen belül a lakosságnak juttatott tamogatĺĺsok, szociális ľászorultság jellegű
ellátrísok előĺĺányzatát 98,5 e Ft-tal csökkenti és ęzze| egyidejűleg a kiadás 1 1 108-02 cím
mfütĺdésre átadott pélueszkoz á||aÍnháztaÍtáson belülre, ezen belül saját ktiltségvetési
szervek felügyeleti mfüödési tĺímogatłĺsa e|oirányzatat, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Csďádsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont 40100 cím bevételi támogatĺĺsok saját
költségvetési szervek műkĺjdési feltigyeleti szervi tímogatĺĺsa és kiadas dologi
e|óirźnyzatát 98,5 e Ft-tď megemeli - gyeľmekjóléti központ 63,6 e Ft, gyeľmekek
átmeneti otthona 34,9 ę Ft - ellĺĺtottak nyáľi tźlbotoztatása címén.

A Városgazdálkodási és Pénzagyi Bizottság a 832l20|2.(Vil.04.) szźlmű hatźtrozatáb:an.
źttn:hazotíhatĺásköľben költségvetés móđosítással egyutt javasolja a Polgáľmesternek a
mfüödési cé|tarta|é|r'ĺa tewezett egyhźu,ak' egyhazi kĺizösségek e|oiĺźnyzata terhére
3.440'0 e Ft összegnek a felosztását.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüiidési általlános és céltaľtalékon belül az

egyhźrak, egyhźni k<izösségek céltartalék e|őirźnyzatźLt 3.440,0 e Ft.tal cscikkenti és ezzel
egyidejíĺleg a kiađas 11105 cím működési célľa źúaďott pélueszkoz á|Ianháztartason
kívĹilre e|őirányzatźtt |.460,0 e Ft-tal, az egyéb felhalmozasi, felújítási kiadĺísok

3.

4.
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előírtnyzatát 1.980,0 e Ft-tal megemeli egyhźzak, egyhźzi kÓzosségek _ műkddési:
Szlovríkajkú Evangélikus Egyhĺázkĺizség 260,0 e Ft, Józsefuarosi Keresztény Egyestilet a
Fiatalokéľt 370,0 e Ft, Külső-Józsefuarosi Ręformátus Egyhazkĺlzség 340,0 e Ft, Jézus
Tarsasága Magyaľországi Renđtaľtomanya 150,0 e Ft, Szent Rita Plébánia 340,0 e Ft,
felújítas: Budapest Józsefuiárosi Evangélikus Egyházközség 160,0 e Ft, Budapest
Nagyvarad Téń Református Egyházközség 400,0 e Ft, Budapest, Tĺirökőľi Refoľmátus
Egyházkozség 300,0 e Ft, Budapest Törtikőń Kis Szent Tęréz Plébánia 380,0 e Ft,
Budapesti Zsidő Hitközség Nagyfuvaros u-i Zsiĺagőga 340,0 e Ft, Budapest
Tisztviselőtelepi Magyarok Nagy Asszonya Templom 400,0 e Ft _ támogatasa címén.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 833l2012.(V[.04.) számú határozattlbarl
źiruhźnotthatáskĺjrben onkormĺĺnyzati költségvetésen beliili módosítasról döntött.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat kiadás 11108-03 cím dologi előírźnyzatan beliil az idegenforgalmi
adőhozkapcsolódó f}l|. évi differenciált kiegészítő támogatas felhasznáiásamiattaz

. eEYéb dologi kiadas
o áfa
. ręklámpropagandakiadás
. eBYéb üzemeltetési fęnntartási kiadas

- 2.827,0 eFt
- Đ,6,4 eFt
+ 2.6f2,4 eFt
+ 431,0 e Ft

1.

- az onkormźnyzat kiadás 11404 cím dologi e|őirźnyzatán beliil faĹiltetési pľogram

keretében pólók beszerzése miatt

. Egyéb iizemeltetési és fenntaľtasi kiadás

. Egyéb kiadĺĺs
- 1.869,0 e Ft
+1.869,0 e Ft.

ilI. Egyéb gazdasági eseményeko saját hatáskiiľű módosításot támogatások:

A Polgáľmesteľ Úľ átĺvháaott hataskörbęn a mfüödési céltaľtatékłatervezett saját keľet

előir źny zatát módo sította.

A Képvíselő-testiilet

- az onkormźnyzat kiadrás 11107-01 cím mfüödési általrános és céltartalékon beliil a
polgáľmesteri saját keret előirźnyzatź-/- 632,0 e Ft-tal csökkęnti és ezzę| egyidejtĺleg a
kiadas l 1 l01 cím felhalmozási e|őírőnyzatźt 632,0 e Ft-tal megemeli a Lujza u. 14. szám
a\att} db lakás konyhai berendezésekbeszerzése címén.

A Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda közfoglalkoztatźsajĺírulékokkal együtt
69,6 e Ft.ot fizetett ki. A Munkaügyi Kĺizpont 66,| e Ft-ot megtérített, az önrész összege

3,5 e Ft, melylrek fedezetę a miĺködési céltartďékon beliil a ktizfoglalkoztatźs bér és
j áľulékainak előirányzata.

1t



3"

A Képviselő-testtilet

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüddési általános és céltaľtalékon belül a
közfoglalkoztatźs béľ és jáľulékai céltaľtalék e|óhćnyzatát 3,5 e Ft-tď csĺikkenti és ęzzel
egyidejrĺleg a kiadas 11108-02 cím mfüĺidésre átadott pénzeszkóz áIlamháztartason
belülre, ezen belül saját kĺĺltségvetési szervek működési feliigyeleti szervi támogatasa
előirtnyzatźú,,ugyaĺezenösszeggelmegemeli.

- a Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos óvoda 60100-13 cím mfü<idési célú
trímogatásértékíĺ bevételi előiľĺányzatźi 66,I e Ft-tal, -a tamogatások saját költségvetési
szervek mfütidési felügyeleti szervi támogatas e|óirźnyzatźLt3,5 e Ft-tal megemeli és ezze|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatĺís előirźľryzatźń 61,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzájtruLásí adó előirźnyzatźú 8,3 e Ft-tal megemeli
kö zfo glalko ztatás c ímén.

A MAK az |075812212012. szźtmű ugyfuatában éľtesítettę az önkoľmźlnyzatot, hogy a
jövedelempótló támogatĺísok kiegészítése állami támogatás e|őirźlnyzatát 50,0 e Ft-tal
csĺjkkentette, miután ővođźĺńatási támogatásból visszafizętési kĺitelezettség volt.

A Képviselő-tęstiilet

- az onkormźnyzat 11304 cím bevételi támogatasok központi költségvetésből ezen belül
kötÓtt felhasználású állami támogatáson belül a jövedelempótló támogatások
e|őírźnyzatát, valamint a kiadás műkodésrę átađott pénzeszkoz á|IarflháZtaÍtáson kívĹilre,
ezen beltil a lakosságnak juttatolt tźlmogatźlsok szociális rászorultság jellegű ellátások
elóirányzatát 50,0 e Ft-tal csĺjkkenti ővodźztatźlsi támogatas visszaťlzetése címén.

A Németh LászIő Általĺĺnos Iskola igazgatőja az intézmény és az önkormĺĺnyzat
kĺĺltségvetésének módosítasát az alábbiak szerint kéri.

a.l Kozfogla|koztatás címén bevétęli tĺibblete I.376,7 e Ft, kiadiĺsa |.449,l e Ft. Saját önĺész
fędezete a mfücidési céltaľtalékon biztosított.

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyzat kia&ás 11107-01 cím mfü<idési cél ás általános tartalékon beliil a
közfoglalkoztatÁs bér és jĺáruléka e|óirźnyzatźń72,4 ę Ft-tal csĺikkenti és ezze| egyiđejĺĺleg a
kiadas 11108-02 cím miiködésre átadott péĺueszkoz áIldntlháztaÍtLáson belülre, ezen beliil
saját kciltségvetési szęľvek felügyeleti műköđési tamogatasa e|oirźnyzatźÍ, vgyarl ezen
összeggel megemeli.

- a Németh Lász|ő Által'ános Iskola 71500 cím bevételi működési célú tźmogatásértékii
működési bevétel előlĺźnyzatźń |.376,7 e Ft-tal, támogatĺások saját költségvetési szervek
mfüiidési felügyeleti szervi tźrĺĺogatźsa e|őbźnyzatat 72,4 ę Ft-tal és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi jutüatás e|őirányzatat |,276,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jrárulékok és

szociális I'rcuÁjaĺu|as e|óirányzatźú 172,3 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.
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b.l Az áfa visszatérülésből I.43z,0 e Ft bevételi tĺibblet teljesült. A költségvetésről szóló
rendeletĹink 8$(1) bekezdése éľtelmében a bevételi többlet elvonasra kerĹil, amelyet
j avaslunk a mfütiđési általános tartat'éWa helyezni.

A Képviselő-testĹilęt

- a Némęth Lász|ő Általanos Iskola 71500 cím bevételi intézményi mfüödési bevételek
e|oĺrźnyzatát |.432,0 e Fttal megemeli és ezzs| egyidejiĺleg bevételi támogatasok saját

költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szeľvi tiímogatasa előirényzatźÍ, ugyan ezen

összeggel csökkenti źÉa visszaígénylés bevételi többlet elvonása címén.

- az onkoľmanyzat 11108-02 cím kiadás mfüĺidésrę átadott péĺueszkoz źl|amháztaĺtáson
beltilľe, ezen belül saját költségvetési szervek mfüödési támogatása előiĺányzatát I.432,0 e

Ft-tal cstjkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadas 11107-01 cím múkĺjdési cél és általanos
tartalékon belül az általános tartalék elóirźnyzatát, ugyan ezen cisszeggelmegemeli.

c.l Az íntézmény iskolagyĺimölcs program címén 3|2,0 e Ft-tal indokolt az intézmény
költsésvetésénęk módosítiĺsa.

A Képviselő-testtilęt

- a Németh LćszIő Általános Iskola 71500 cím bevételi múkĺĺđési célú támogatáséľtékű

bevételi e|őirźnyzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előkányzatáLt 3t2,0 e Ft-tal
megemeli iskolagyiimölcs program címén.

d.lTáppéĺlzhozzájáĺu|astaazęIső felévben azintézmény 359,0 e Ft-ot ťtzetett ki, amelynek
fedezte a bérmegtakarítás és annak szociális hoztź$źrulasi e|őkányzata.

A Képviselő-tęstĹilet

- a Németh Lasz\ő Altalános Iskola 71500 cím kiadas személyi juttatas előiľlĺnyzatźnbeliĺl a

rendszeres személyi juttatas e\oirźnyzatát f82,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és

szociális hozzájźm|as e|óirźnyzatrín beliiI a szociális hozzź$arulźs e|oirźnyzatźń76,3 eFt-ta|
cscjkkenti és ezze| egyidejiileg a kiadłĺs munkáltatót terhelő jĺĺrulékok és szociális
hozzájaniás e\óirźnyzatan beltil. a tźrypénz hoz.zźtjarulás előfutnyzatáLt 359,0 e Ft.tal
megemeli.

e./ Tanfolyami vizsgadíjak címén az intézsnény bevétele 398,7 e Ft, mely kifizetésľe is
kerĹilt.

A Képviselő-testĹilet

- a Németh Lász|ő ÁftaHnos Iskola 71500 cím bevételi intézményi mfüödési bevételek
előhányzatźi és ezze| egyidejűleg a kiadĺĺs dologi előiĺ:ányzatźt 39-8,7 e Ft-tal megemeli
tanfolyami vizsgadíjak és annak ktiltségei címén.
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f.l Tovźtbbszámlázts miatt 90,3 e Ft-tal indokolt aZ ntézĺléĺy költségvetésének
módosítasa.

A Képviselő-testiilet

- a Németh Lźsz|ő Általanos Iskola 71500 cím bęvételi intézményi mtiködési bevétel és
ezze| egyiďejűleg a kiadas dologi előirźnyzatźi 90,3 e Fttal megemeli továbbszámltvasok
címén.

5. A Molnar Ferenc Magyaľ _ Angol Két Tanítási Nyelvii Általanos Iskola igazgatőjabevételi
többleteivel (kráľtérítések, kamatok, egyéb befizetések, továbbszám|źnások) kéri
költségvetés ének módo sítását.

A Képviselő-tęstület

- a Molnár Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelvú Által.ános Iskola 71500-05 cím
bevételi intézményi műkĺjdési bevételek és a kiadas dologi e|oirźnyzatźtt 76,9 e Ft-tal
megemeli bevételi többletei és annak felhasználasa címén.

- a Molnár Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelvrí Általános Iskola 71500-05 cím
bevételi intézményi működési bevételek és a kiadás dologi e|őíráĺyzatźú 967,0 e Ft-tal
megemeli továbbszám|źzás címén.

A Deák Diak Általános Iskola igazgatőja az oĺlkormźnyzat és az íntézmény
kö lts é gveté s ének mó do s ítását az a|źlbbiakban kéri.

a.ĺKozfog|a|koztatźs címén mĺírcius-június időszakra 632,| e Ft-ot fizetett ki, amelybő| az
tinĺész 3I,f e Ft, melynek fedezete a mfüödési céltaľtalékon biztosított.

A Képviselő-testĺilęt

- az Önkormányzat kiadrís 11107-01 cím műkĺjdési cél ás á|ta|ános taľtalékon beliil a
közfoglďkoztatźs béľésjáruléŘ előtĺźnyzatat3|,2e Ft-talcsökkentiésęzzelegyidejiĺleg
a kiadás 1 1108-02 cím miíkĺidésre átadott péľ.r;eszköz á|Ianháztartason beltilĺe, ezen belĹil
saját költségvetési szeľvek felügyeleti mfüödési tamogatása elóirźnyzatźft, ugyan ezen
összeggel megemeli.

- a Deák - Diĺĺk Altalanos Iskola 71500-02 cím bevétęli miĺködési célú tłámogatĺásértékÍĺ
míĺktĺdési bevétel elóírányzatÄt 600,9 e Ft-tal, tĺímogatasok saját ktiltségvetési szęľvek
mfüödési feltigyeleti szervi tiímogatása eLőkźnyzatźń 3l,2 e Ft-tal és ezzel egyidejiileg a
kiadás személyi juttatás előkányzatát 557,| e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és
szociiílis hozzájaru|as e|őlĺźnyz.atźlt75,0 e Ft-talmegemeli kĺizfoglalkoztatźs címén.

b./ Az intézmény iskolagyĺimtilcs progľam címén 343,2 e Ft-tal indokolt az itltézmény
kĺlltségvetésének módosítása.

T4



A Képviselő-testĺilet

- a Deák - Diák Áttalá''os Iskola 71500-02 cím bevételí mtiködési célú trámogatáséľtékű

bevételi e|őírźnyzatát és a kiađás ellátottak pénzbeli juttatása e|ólrźnyzatát 343,2 e Ft-tal
megemeli iskolagyiimölcs pľogram címén.

c.l Az ĺífa visszatérülésből 401,0 e Ft bevételi többlet teljesĹilt. A kĺiltségvetésről szóló
ľendeletĹink 8$(1) bekezdése éľtelmében a bevételi többlet elvonasra kęrül, amelyet
javaslunk a mfüĺidési általanos tartalékĺa helyezni.

A Képviselő-testtilet

- a Deiĺk - Diák Altalános Iskola 7t5OO-02 cím bevételi intézményi működési bevételek
e|őirźmyzatát 40|,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg bevételi támogatások saját
költségvetési szervek műkodési felĺigyeleti szeľvi támogatása előirányzatźú., ugyan ezen
összeggel csokkenti áfa visszaigénylés bevételi többlet elvonasa címén.

- az onkormtnyzat 11108-02 cím kiadás működésre átadott pénzeszkoz áI|anháztartäson
belülľe, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása e|oirányzatźLt 401,0 e
Ft-tal csĺikkenti és ęzzę| egyidejtĺleg a kiadĺás 11107-01 cím rnfüödési cél és általános
taľtalékon belül az általános tartalék e|óitźnyzatźú,ugyan ezen összeggelmegemeli.

d.l Az lntézmény bevételi tobblete ( kaľtérítések, kamat, diákigazolváĺy) 202,|' e Ft,
melyet dologi kiad:ásokĺa foľdít.

A Képviselő-tęstÍilet

- a Deák - Diak Által'ános Iskola 7l50O-O2 cím bevételi intézményi mfüĺjđési bevételek
e|ófuányzatát és a kiadási dologi e|őirźnyzatźLt202,1e Ft-tal megemeli bevételi többletek
és annak felhasználasa címén.

7. A Losonci Téri Általanos Iskola igazgatőja az Önkoľmrĺnyzat és az intézmény
kdltségvetésének módosítlísát az alábbiak miatt kéri.

a.l Kozfog|a|koztatÁs címén mrĺľcius-június időszakra 967,0 e Ft-ot fizetettkj, ame|ybó| az
önrész 48,3 ę Ft, melynek feďezete a múkĺidési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testĺilet

- az onkormányzat kiadrís 11107-01 cím működési cél as á|talanos taľtalékon belĹil a
ktizfoglďkozt.atźls béľ és jáľuléka előtľányzatat 48,3 e Ft.tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
kiadĺás 1ll08-02 cím mfüödésľe átadott ýnzeszköz á||amháztar:tason belĺilĺe, ezen beliil
saját kĺiltségvetési szervek feliigyeleti mfüödési támogatása előlľaĺyz-atat" vgyan ezen

aösszeggel megemeli.

. a Losonci Téri Által'ínos Iskola 71500.03 cím bevéteti mfüödési célú üĺmogatĺásértékű
műkĺidési bevétel elóítźnyzatźÉ 9|8,7 e Ft-tal, támogaüísok saját költségvetési szervek
műktidési feliigyeleti szervi tiĺmogatiísa e|őfuányzatźú 48,3 e Ft-tal és ezzel egyidejiĺleg a
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kiadĺís személyi juttatĺís e|őirźnyzatát 852,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jáľuIékok és
szociális hozzźljaru|as elófuźnyzatźŃ 115,0 e Ft-tal megemeli kozfoglalkoztatás címén.

b./ Az intézmény iskolagyĹimölcs pľogľam címén 1.003,3 e Ft-tal indokolt az íntézmény
koltségvetésének módosítĺĺsa.

A Képviselő-testĹilet

. a Losonci Téri Általrános Iskola 71500-03 cím bevételi működési célťr tĺámogatásértékiĺ
bevételi e|őirźnyzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli jutüatása e|őírányzatát 1.003,3 e Ft-tal
megemeli iskolagyiimölcs program címén.

c.l TźtppénzhozztljźlruLźsra az e|ső felévben az íntézméĺy 225,0 e Ft-ot ťĺzetętt ki, amelynek
fedezte a bérmegtakarítrás és aľmak szociális hozzájtru|ási e|ókényzata.

A Képviselő-testtilet,

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatán beltil
a rendszeres személyi juttatiás e|óirányzatźrt I77,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és
szociális hozzájźlrulás előiĺányzatan belül a szociális hozzéi1źlruIás e|őirányzatát 47,8 e Fttal
cs<jkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális
hozzájźru|ás előirĺĺnyzatan beltil a táppénz hozzájźrulás e|óirányzatźLt 225,0 e Ft-tal
megemeli.

d,l Azlntézmény továbbszĺím|ázásmiatti bevétele és kiadĺĺsa t54,6 eFt.

A Képviselő-testtilet

- a Losonci Téľi Által.ínos Iskola 71500-03 cím bęvéte|i intézményi működési bevétel és
kiadás dologi e|óirźnyzatźú 154,6 e Ft-tal megemeli továbbszámlźnás cimén.

e./ A TÁMOP 3.I.7-|Ilt-20|1-0054 kompetencia ďapú nevelést-oktatast és befogadó
pedagógiai gyakorlatot bemutató intézmény Józsefuĺíros szívében pá|yázat címén 1.500,0 e
Ft-os támo gatást kapott az lntézmény .

A Képviselő-testiilet

- a Losonci Téri Által,ános Iskola 71500-03 cím bevételi mfüĺĺdési célú támogatasértékll
bevételi előirźnyzatźtt 447,0 e Ft-tal, felhalmozĺĺsi üámogatráséľtékiĺ bevételi e|őirźnyzatźi
l.053,0 e Ft-tal és a kiađas dologi e|óirźnyzatźi 447,0 e Ft-tal felhalmozási e|őtźnyzatat
1.053,0 e Ft-tal megemeli a TAMOP 3.t.7-||/|-20|1-0054 kompetencia alapű nevelést-
oktatĺást és befogadó pedagogiai gyakorlatot bemutatő intér-nény.Józsefüaros szívében
páIyazat címén.
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8. A Vajda Péter Ének - Zenei Általrános és Sportisko|a ígazgatőja az Önkormźnyzat és az
intézményköltségvetésénekmódosítasátazalábbiakmiattkéri.

a'/Kozfogla|kozłatas címén mrárcius-június időszakľa|.68I,f e Ft-ot ťlzetettki, amelybőlaz
tinĺész 84,| e Ft, melynek fedezete a míĺktidési céltartalékon biztosított.

A Kópvisclőtcsttileĺ

- az onkormányzat kiadas 11107-0l cím mfüĺidési cél as általanos taľtalékon belül a
közfoglalkoztatás bér és jĺĺruléka eloirźnyzatát84,| e Ft-tal csĺikkenti és ezze| egýdejrĺleg a
kiadás 11108-02 cím mfüĺidésre átadott pélueszköz áLlanháztaÍtáson belülľe, ezen beliil
saját költségvetési szervek felügyeleti működési tĺĺmogatása e|oirányzatěú, ugyaĺ ezen
összeggel megemeli.

- a Vajda Péter Ének _Zenei Általános és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi műkodési
cétú támogatásétékű működési bevétel e\óirźnyzatźú I.597,I e Ft-tal, támogatasok saját
költségvetési szervek műkcidési felügyeleti szervi támogatĺsa e|őhźlnyzatźń 84,1 e Et-tal és
ezzeI egyídejűleg a kiadás személyi juttatas előirányzatźrt |.48l,2 e Ft-tal, munkáltatót
tęrhelő jĺĺĺulékok és szociális hoz:zájźru|ás eloirźnyzatát 200,0 ę Ft-tal megemeli
kö zfo gl alk oztatás címén.

b.l A Nemzeti Sportintézet I.864,I e Ft-ot utalt az intézmény szám|źĘáĺa a
me gál l ap o dásuk a|apj án, me ly fe lhas znáIásr a kerĹil.

A Képviselő-testület

- aYajda Péter Énęk _ Zenęi Altalános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi mfüödési
célú támogatĺásértékű bevéte|i eloirźnyzatát 1'.864,| ę Ft-tal megemeli és a kiadás személyi
juttatáson beltil a megbízási dij e|őkźnyzatź,l- I.023,0 e Ft-tď, a munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzájaralási adó e|óirźnyzatát 237,8 e Ft-tal a dologi e|őirźnyzatát
603,3 e Ft-tal megemeli aNemzeti Sportintézeti tĺĺmogatĺás és annak fe|hasznźiása címén.

c.l A Nemzeti Erőfonás Minisztériuma TavaszĹinnep pá|yźnat címén az intézmény
szźtmláĄara 897 ,5 e Ft támogatĺíst utalt át, mely felhasználasľa keľĹil.

A Képviselő-testiilet

- a Vajda Péter Ének _ Zenei Altalanos és Spoľtiskola 71500-06 cím bevétęli műkĺidési
célú támogatásértékiĺ bevételi e|ótźnyzatát 897,5 e Ft-tal megemeli és a kiadrĺs személyi
juttatáson beltil a megbízźsi díj e|őiranyzatáft 250,0 e Ft.tal, a munkáltatót teľhelő
járulékok és szociális hozzźljźrulrasi adó előinínyzatźtt 60,7 e Ft-tal a dologi e|őlrźnyzatat
586,8 e Ft-tal megemeli a NTP-PITP-I1-003 Tavasi'Ĺinnep páIyánttźtmogatása és annak
fe|hasznźiźsa címén.

d.ĺ Az intéanény iskolagyiimölcs program címén 470,5 e Ft-tal indokolt az intézméĺy
költségvetésének módo sítlísa.
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9.

': 1:i:i.:'

A Képviselő-testület

- a Vajda Péteľ Ének - Zęnei Áltatĺĺnos és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi mfüĺidési
céIú támogatásértékű bevételi e|okźnyzatźi és a kiadrás ellátottak pénzbeli juttatasa

előĺrźnyzatáLt 47 0,5 e Ft-tal megemeli iskolagyiimölcs program címén.

ę.l A TÁMOP 3.1.7-t|l|-20l1-0005 Vajda referęncia íntézmény ęimu pályá,zatoĺL az
iskola 6.000,0 e Ft-os támogatĺást nyert.

A Képviselő-testĺilet

- a Vajda Péter Ének _ Zeneí Általános és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi működési
célú támogatáséľtékiĺ bevételi előfuźnyzatát 6.000,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás szemé|yi
juttatason belĹil a kereset-kiegészités e|óirányzatźĺ I.I80,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzájźlruIási adó előirányzatźú318,8 e Ft-tal a đologi e|őirányzatát
4.500,5 e Ft-tal megemeli a TAMOP 3.I.7-||ĺl-20I1-0005 Vajda refeľencia iĺtézmény
cimupá|yttzaton elnyert tĺĺmogatás és annak fe|haszná|ása címén.

f.l Az áfa visszatéľiilésből 1.1ĺ9,0 e Ft bevételi ttibblet teljesült. A költségvetésről szóló
rendelettink 8$(1) bekezđése értelmében a bevételi többlet elvonasra keľĹil, amelyet
javaslunk a műkodési iĺltalános tzrta|ékĺa helyemi.

A Képviselő-testület

- a Vajda Péteľ Ének _ Zenei Általĺĺnos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi íĺtézméný
miĺködési bevételek e|oirźnyzatźń |.||9,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyiđejűleg bevételi
tlĺmogatasok saját költségvetési szeľvek műkiidési felügyeleti szervi támogatasa
elókźnyzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszaigénylés bevételi többlet elvonása
címén.

- az onkormányzat 11108-02 cím kiadrís működésre źúadottpénzeszkozá||amhánzrtason
belülre, ezen beliil saját költségvetési szervek mfüödési tárrrcgatása előfuányzatát |.|t9,0
e Ft-tď csĺikkenti és ez-zel egyidejűleg a kiadĺás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos
tartalékon belul az általanos tartalék e|őirźnyzatźń, Ugľffi ezen tisszeggel megemeli.

A Lakatos Menyhéľt Attďános Miĺvetődési Központ igazgatőja az onkormźnyzat és az
intézményköltségvetésénękmódosításátaza|ábbíakmiattkéń.

a.ĺ Az nténnény iskolagyĹimtilcs pľogram címén 96,7 e Ft e Ft-tal indokolt azintézmény
költségvetésének módosítĺása.

A Képviselő-testiilet

- a Lakatos Menyhéľt eltalanos Művelődési Kĺizpont 71500-01 cím bevételi mfüödési
céIú üámogatasértéku bevételi előirányzatźt és a kiadlás ellátottak pénzbeli juttatasa

előlrźnyzatát 9 6,7 e Ft-tal megemeli iskolagyĹimölcs progľarn címén.
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b.l Azintézmény bevételi többlete kĺáľtérítésbőlés másolatokból 261,6 e Ft, melyet dologi
kiadasra fordít az intézmény.

A Képviselő-testĺilet

- a Lakatos Menyhért Áltatanos Miĺvelődési Központ 71500-01 cím bevételi intézrľrényi

miíködési bevételęk e\őhźnyzatźú és a kiadas dologi előkźnyzatźLt261,6 e Ft-talmegemeli
bevételei tĺibbletek és annak felhasználasa címén.

10. A Napraforgó Napközi otthonos óvoda pedagógus továbbképzés kdtott felhasználású
állami normatíva összege 1 fovel kevesebb |étszttmĺa lett megter\ĺezve az ővoda
k<iltségvetésébęn. Javasoljuk a múködési céltaľtalékon belĺil a normatíva lemondása
e\oirányzatárólbiztosítaĺĺazintézményköltségvetésébe.

A Képviselő-testtilet

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon beliil az
állami normatíva lemondása céltartalék e|őfuźnyzatźú 4,f e Ft-tal csĺikkenti és ezzę|

egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím múködésre átađott pénzeszkijz éilanháztaľtáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek feliigyeleti műkodési támogatása
előirźnyzatil 1.z e Ft-tal megemeli a Napraforgó Napközi otthonos ovoda pedagógus

továbbképzés támogatása címén.

- a Napľafoľgó Napközi otthonos óvoda 60100-03 cím bevételi tĺímogatások saját

költségvetési szeľvek mfüĺjdési feliigyeleti szeĺvl'tźlmogatása és kiadás személyi juttaüĺs

eloirźnyzatáÍ 4,2 e Ft-tal megemeli pedagógus továbbképzés noľmatív állami tźlmogatása

címén.

11. Közfog|a|koztatźs címén május-június időszakĺa aKaticaóvoda _ Bĺjlcsőde 208,0 e Ft-ot
ťĺzetett ki, amelybő| az onrész 10,0 e Ft, melynek fedezete a műkĺĺdési céltaĺtalékon
biztosított.

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyzat kiadĺís 11107-01 cím miĺkddési cél ás áltďanos taľtalékon beltil a

ktizfoglalkoztatźs bér és jaruléka eLőirźnyzatát 10,0e Ft-tď csö,kkenti és ezze| egyidejűleg
a kiadĺás 11108-02 cím működésre átađott pélueszkoz áIlanháztartĺíson beltilre, ezen beltĺl
saját ktĺltségvetési szervek felĹigyeleti műkĺidési támogatasa eIőkźtnyzatźú, ugyan ezen
összeggel megemeli.

- a Katica ovoda _ Bĺjlcsőde 60100-13 cím bevételi míĺkĺĺdési célú tamogatĺáséľtékű

működési bevétel előirényzatát 198,0 e Ft-tal, tiíľnogaüások saját ktiltségvetési szervek
míĺködési feltigyeleti szeľvi támogatlása elofuźnyzatát 10,0 e Ft.tal és ezzel egyidejíĺleg a
kiadrĺs személyi juttatás e|óirźnyzatźLt. 184,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jĺárulékok és

szociális hoz'ajźru\áselőiĺányzatat}4'D e Ft-tď megemeli kĺĺzfoglalkoztatás címén.

12. A bé1kompenzíció első felévben költségvetés módosíĹ.ásban kĺĺzpontosított
előirányzatként keriilt bę a költségvetési rendeletbe, kiiltségvetésbe. A MAK a féléves
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bęszámoló soĺán írásban jeleńe, hogy a 20Il. december havi béľkompenzźrciőt kęll csak

központosított előiľanyzatként kezelni a 20112. évre jarókat pedig egyéb központi
támogatásként. 2O|2. éwe január - május hóig a kciltségvetésben 87.023,f e Ft lett
módosíwą a MAK levele alapján a módosítas átvęzetése a rendelęten inđokolt.

A Képviselő-testiilet

- az onkormtnyzat bęvételi 11108-02 cím támogatĺsok központi kĺiltségvetési szervtől,
ezen beliil a központosított állami támogatás e|oiĺźnyzatát 87.023,2 e Ft-tal csĺjkkenti és

az egyéb kozponti támogatások előiranyzatźń,ugyarlezen összeggel megemeli.

13. A féléves beszámolónál a lvĺÁr a bérkompenzáciő előleget költségvetési e\oitányzatként

is lekönyveltette a Polgríľmesteri Hivatallal, ami szakmailag nem elfogadható. A kötelező
egyezés miatt a beszámolóban a MAK kérésnek megfelelően szeľepel, ezért javasoljuk a
költségvetési ľendelet módosítasát is úgy, hogy kiadási oldalon a mfücĺdési cé|tafialékĺa
kerüljön a6.856,4 e Ft-os előleg osszege.

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől,
ezen bęltil az egyéb központi támogatasok előiranyzatát és a kiadas 11107-01 cím
mĺíködési cél és általanos tartalék e|ófuźnyzatán belül bérkompenzáció előleg céltaľtalék
e|őir tĺny zatát 6 .8 5 6,4 e Ft-tal megemeli.

14. A junius-július havi bérkompenzźrciőraaz onkormźnyzat34.342,0 e Ft-os egyéb központi
támogatást kapott. Intézményenként tész|etene az|. szárrúmelléklet tarta|mazza.

A Képviselő-testtilet

. az onkoľmźnyzat bevételi 11108-02 cím tamogatasok központi költségvetési szervtől,
ezen belül egyéb központi állami támogatás e|őirźnyzatáú és a kiadás 11108-02 cím
múkĺĺdésre átadott péĺ:ľ:eszkoz áI|aÍnháztaÍtĺáson belĺilre, ezen belül saját költségvetési
szervek felügyeleti mfüödési támogatása e|ókźnyzatát 3 4.3 42,0 e Ft..al.megemeli.

- a kĺĺltségvetési szervek bevételi tĺĺmogatĺások saját kĺlltségvetési szervek mfüödési
felĹigyeleti támogatźsa elrőirźnyzatźÍ 34.342,0 e Ft-tal, kiadĺási személyi juttatás

e|őlrźnyzatát 27.040,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jĺírulékok és szociális hozzájarulasi
adó előiľanyzatźú7.30I,1 e Ft-tal megemeli a2012. évi június-julius havi bérkompenzĺció
címén, intézmény enként rész|etezv ę az I . szźlmí melléklet tartalmazza.

15. Polgármester Úr źftn:hźnott hataskörben a mfüödési céltaľtalékon lévő alpolgĺíľmesteri
saját keret e|(llĺányzatźrő| 952,5 e Ft-ot átcsoportosított pénnigyi tanácsadásra. A
rendeleten az źúvez,etés indokolt.
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A Képviselő-testtilet

- az onkormányzatkiadĺás l1107-01 cím múkodési cél és áltďanos tartalék e\őiľányzatán
belül az alpolgĺírmesteri saját keret előirányzatźt 952,5 e Ft-tal csĺikkenti és ęzzęI
egyidejűleg a kiadĺás 1ll01 cím dologi e|őirźnyzatát, ugyan ezen tisszeggel megemeli
đevizás hitelek konveľĺílasával kapcsolatos pénzĹigyi tanácsađás címén.

16. A Gyeľek _ Virág Napközi otthonos ovoda vezetője déli fekvésű irodáiba klíma
beľendezéseket szeľetne beszeľeltetni, mivel az iľodákban a nyán melegekben a
hőmérséklet meghaladjaa30 Co -ot. Azíntézĺnény vezetője azővođa dologi kaľbantaľtási
e|olrányzatĺáĺól kéri abeszerzéshez a 403,0 e Ft módositását. Javasolt az íntézményvezető
kéľésének elfogadása.

A Képviselő-testĹilet

- az onkormáĺyzat kiadás 11108-02 cím működésľe átadott pérzeszkoz e|őirźnyzatát,
ezen belül a saját költségvętési szervek feltigyeleti miĺkĺjdési trímogatása eLóirényzatát
403,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejiĺleg a kiadás egyéb fę|ha|mozási kiadásokon
belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása e|oirányzatát, ugyan ezen
összeggel megemeli.

- a Gyeľek _ Virág Napközi otthonos óvoda 60100-01 cím bevéte|i támogatások saját
ktiltségvetési szervek múködési feliĺgyeleti szervi tĺímogatás e|őirźnyzatát 403,0 e Fĺtal
csökkenti és ezze| egyidejűleg a bevételi támogatasok saját kĺiltségvetési szervek
fę|halmozási, felújítási felügyeleti szervi ttlmogatźsa e|őírányzatźú, ugyan ezen összeggel
megemeli.

- A Gyerek _ Viĺág Napkĺizi otthonos ovoda 60100-01 cím kiadás dologi e|oirźnyzatźn
belül a kaľbantaľtás előiľányzatát 403,0 e Ft-tal csökkenti és ęzze| egyidejűleg a
fęlhalmoziási e|őirźnyzatát, ugyan ezen összeggel megeme|i az irodfü klíma berendezés
beszeľzése és felszęrelése címén.

17. A belteruleti utak sziláľd útburkolattal való ellátís kĺĺzpontosított ĺíllami tźmogatásźtrći az
onkormĺínyzat július hónapban lemondott, miutĺĺn a jogszabáIyban meghatfuozattak
alapjannem fudja felhasználni. A leutalt tźmogatas ĺisszegét az onkormányzata ktizponti
költségvetésnek visszautalta. Az I. félévi tamogatlĺssal az onkormányzat kĺiltségvetése
módosítva leÍt, ezért a lemondással a költségvetésből töľölni kell.

A Képviselő-testĺilet

- az onkotmźnyzat bevételi 11108-02 cím trĺmogatasok központi ktiltségvetési
szervtől e|íĺirényzatźfi 397,6 e Ft-tal, valamint a kiadĺís ||t07-02 cím felhalmozási
céltaľtalékon belül a belteľĹiletí szilar.d útbwkolattal való ellátás központosított állami
trĺmogatrĺs céltartalék e|őirźnyzatat397,6 e Ft-tal tĺirli a tĺĺmogatĺĺs lemondása címén.

18. A CSP Zlakó 3. titem LTP taľsasházi lakasok kivĺĺsĺáľlĺása 5.141,0 e Ft e|őfuányzat
beruházźľľa lett tervezve, azoĺbarl a megvalósítás bérleti jogviszony megváltĺs vo|t, ezért
a beľuházás elíĺiĺányzatźrőL az egyéb felhďmozasi kiađások előlrányzatźra az
átcsopoľtosítlís sztikséges.
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A Képviselő-testület

- az onkoľmanyzat k'ladźs l1603 címen bęruházasi e|otrtnyzatan belül a Z|akő 3'ütem
LTP tarsashází Lakźsok kiváltrása 5.141,0 e Ft előirányzatźi źúcsoportosítja az egyéb
felhalmozasi kiadasok eloir źnv zatáĺ a.

19. 20|z. évi II. negyedévi prémium évek programban részťvęvők bér és jĺĺrulékainak
tĺĺmogatásríra 1.816,0 e Ft kÓzpontosított állami tiímogatĺst kapott az ĺjnkormányzat. A
pľémiumévek programban a Polgármesteri Hivatal kĺiztisztvisęlői vesznek ľészt.

A Képviselő-testület

- az oĺtkormtnyzat 11108-02 cím bevéte|i ttrĺogatétsok központi költségvetésből és a
kiadás miĺködésľę átadott pélueszkoz á||allthźlnartásoĺ belülre, ezen belüt saját
ktiltségvetési szervek felügyeleti működési tźtmogatása e|őirényzatát 1.816,0 e Ft-tal
megemeli a pľémiumévek I. negyedévi támogatása címén.

- a Pólgáľmesteri Hivatal 12000 cím bevéte|i tánogatások saját költségvetési szervęk
műkĺidési felügyeleti szervi trĺmogatás e|őirźtnyzatát 1.816,0 e Ft-tal és a kiadás 12202 cím
személyi juttatlĺs előirźnyzatát - bér l.401,0 e Ft, cafeteiaZ9,0 e Ft _ 1.439,0 e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźra|ási adó e|oirźnyzatát 381,0 e Ft-tal, a
dologi, ezen belĹil az SZJA eIőirźnyzatát 5,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek II.
negyedévi tĺĺmogatása címén.

20. A feléves beszĺímoló készítésekoľ a MÁK jelezte, hogy a nemzetiségi önkormányzatok
kĺizponti költségvetési tĺĺmogatását működési célú tiímogatáséľtékű bevételként kell
kezelni az onkormźnyzat kĺiltségvetésében. A kĺiltségvetésben kózponti ktiltségvetési
támogatasként szeľepel, ezért az átcsoportosítĺĺs szĺikséges.

A Képviselő-testtilet

- az onkormányzat 11108-02 cím bevételi tĺímogaüĺs központi költségvetésből
etőirźnyzatźLrőI 2.36|,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a mfüödési célú támogatáséľtékri bevételi
e|őirányzatra anęmzetiségi <inkoľmźnyzatok kĺĺzponti költségvetési tamogatĺása címén.

2|.. A féléves beszĺĺmoló készítésekor a MÁK jelezte, hogy az e|őzó évre megillető áltami
tamogatás összegét a kcĺltségvetésben trámogatásértélnĺ mfüĺjdési bevételként kell kezelni,
ezért atámogatĺsok központi költségvetésből előiranyzatrő| az átcsoportosítiás sziikséges.

A Képviselő-testiilet

- az onkormányzat 11108-02 cÍm bevételi tamogatas központi költségvetésből
eloirźnyzatarőI |02.147,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a mfüĺidési célú tźmogatásértékii bevételi
előirźnyzatraelőzőévik<ĺltségvetésikiegészítéscímén.

Ł2.Polgarmesteľ Úľ miikĺidési céltaľtďék saját kereténeke!őfuźnyzatatátĺlńazott hatiáskĺjrben
módosítottą amelynek źlfręzetése a rendeleten indokolt.
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A Képviselő-testiilet

- az onkormányzatkiadás 11107-01 cím műkĺidési cél és általĺĺnos tartalék előfuźnyzatźn
belĹil a polgiĺľmesteľi saját keret előirányzatźtt |50,4 ę Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiíleg
a kiadás 11101 cím dologi e\ofuányzatát, ugyan ezen osszeggel megemeli felnőtt
láthatósági mellények beszerzése címén.

23. Kozfog|a|koztatás címén az onkoľmźnyzat bevételi e|őlĺáĺyzatät 6.927,0 e Ft-tal kell
megemelni, amiből 3.823'2 e Ft a kifizetések fedezete. A kĹilönbözet 3.103,8 e Ft, amit
javaslunk a miĺködési céltartalékon beltil a kozfog|alkoztatĺás céltartalékľa he|yezni,
miutan az elózo kifizętések fedezete ez a mfüödési céltartalék volt.

A Képviselő-testtilet

az Önkormlĺnyzat 11302 cim bevételi mfüĺidési célú támogatáséľtékiĺ bevételi
e|oirényzatát 6.927,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás eIőirényzatźfi 3.312,5 ę Ft-tzI, a

munkáltatót terhelő járulékok és szociális h.ozzájáruIási adó előirźnyzatát 510,7 e'Ft-tal
megemeli közfoglalk oztatźs címén.

- az onkormőnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül a

közfoglalkoztatás bér és járulékainak öĺľész e|őirźnyzatát 3.103,8 e Ft-tal megemeli.

24. Mozgźlskoľlátozottak támogatása címén a központi költségvetésből 441,0 e Ft jóváírás,

bevételi többletként teljéśtilt az onkorm źnyzat szźiájan.

A Képviselő-testiilet

- az onkoľmĺĺnyzat 11303 cím bevételi múkĺjdési támogatásértékű bevételi
e|őirányzatźÍ és a kiadás mfüödésĺe átađott péltz;eszkoz áIIanháztar:tnon kívĹilľe, ęzen
belül a lakosságnak juttatott trámogatások szociális ľaszorultság jellegu ellátások
e|óirźnyzatát44I,0 e Ft-tal megemeli mozgaskor|átozottaktárnogatásacímén.

25. Az onkormányzat ľÁvop 3.3.2-08l|.2008-0002 számű páIyźzat 20|2. évben
befejeződött, |ęzáłľult. A 20If. évi kĺiltségvetésben 40.568,0 e Ft palyźnati ĺisszeg lett
megtervezve a szerződés szerint, azonbanpá|yazat tényleges üĺmogatĺása 35.923,9 e Ft
lett. A kĺiltségvetésből a le nem utalt támogatźst tĺiľölni kell bevételi és kiadasi
eIőirźnyzatoknál is. A fe|hasznźlás szerint a pá|yazat költségvetési előiľłányzatźnak
módosítása is szĹikséges.

A Képviselő-testĹilet

- az onkormányzat |'t20I cím bevételi mfüödési támogataséľtékĺi bevétel elolĺányzatźÍ
és a kiađís dologi elóirányzatźú - szakmai szolgĺíltatas 3.656,7 e Ft, áfa 987,4 e Ft _
4.644,| e Ft-tď törli a TAMOP 3.3.2-0811-2008.0002 szźlmí pá|yazati péllzsszköz
maradviínya, elszámolĺísa címén.

- az onkormźnyzat kiadás ||201r cím dologi előirányzatźn belül a szakmai szo|gźitatźs
előirányzatźLt 399,7 e Ft-tal, az áfa előirányzatźtt 107,9 e Ft.tal csökkenti és ezzeL

:{., -
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egyidejtĺleg a kiadás munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

e\oirźnyzatát 507,6 e Ft-tal megemeli a ľÁľĺop 3.3.2-08lI-2008-0002 szźĺmű ptiytľzati
p énzeszkoz felrhasznźtlrźts a címén.

- az onkormźnyzat kiadĺĺs l|f01cím dologi e|őftźnyzatźn belül a szakmai szolgáltatás
e\őirźnyzatźLt27.886,6 e Ft-tal az áťa előirźnyzatź/-f.055,6 e Ft-tal csokkenti és ezzel
egyidejűteg a béľleti díj el(5írźnyzatát ĺ.632,5 e Ft-tal, srÁ||ítási szolgáltatĺs előirányzatát
|.604,3 e Ft-tď, egyéb tizemeltetés, fenntartasi szoIgá|tatźs eLőírányzatát |9.102,0 e Ft-tal,
areprezeĺtäcíő előlĺźnyzatźú 500',0 e Ft-tal, a továbbképzés e|őfuźnyzatźú7.103,4 e Ft-tal
megemeli a ľÁuop 3.3.2-08lt-2008-0002 szźtmt pźiyźzatípéĺueszkłjz felhasznílasa
címén.

f6. Az Egészségĺĺgyi Szolgálat gázdíjának továbbszámlźzása címén az onkormtnyzat
ktiltségvetését2I.22I,2 e Ft-tal szükséges móđosítani, mely a koltségvetésben kęrületi

szinten duplĺázódást j elent.

A Képviselő-testtilet

- az onkotmányzat 11706-01 cím bevéte\i intézményi múködési bevétel és kiadás
dologi e\őfuźnyzatát2I.f2|,2 e Ft-tal megemeli azBgészségĹigyi Szolgálat gźľzdfimak

tovább szám|ázćsa címén.

. ':. ;Ę
27. Július hónapban aZ Árt. értelmében az állami noľmatívák mutatószámainak

felülvizsgálatara keľiilt soľ' amely a\apjan a mutatószámok évkozi vá|toztsa miatt az
állami támogatas lemondasa, illetve igénylése az a|ábbi v o|t.

a.l Ok<tatási ágazat tanulói létszźmlvźitozása miatt kcizoktatási a|ap hozzétjaľulás nem

kdtött felhasználĺísú normatív átlami támogatźs lemondasa I.39I,|' e Ft, melynek fedezete -

a mfüĺjdési cél és általanos taľtaték e|őirźnyzatan beltil a normatíva..lemondasacéftartalék
e|ofuányzat.

A Képviselő-testĺilet

- az Önkormźnyzat bevételi 11108-02 cím tĺíĺnogatások központi kĺiltségvetési szervtől
ezen bęlül mutatósziímhoz kötött normatív állami támogatás e|őfuźnyzatát és a kiadĺís
11107-01 cím nłüRtidési cél és általános tartďékon belĺil a normatív állami tźtmogatźs

elmondása céltaľtalék e|óírźnyzatźLt 1.39|,1 e Ft-tal t<ĺľli közoktatasi alap-hozzájźrulás
noľmatív állami tĺĺmogatás lemonđása címén.

b./ Kötött felhasznállású noľmatív állami támogatĺások lemondasą igénylése

. Pedagógus továbbképzés ( íĺxézmények kĺiltségvetésében tervezve)

Molnar Ferenc Isk.

Németh L. Isk.

Defü-Diak Isk.

4,2 eFt
46,2 eFt
2,I eFt
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Práter Isk. - 60,9 e Ft

osszesen:-8,4ęFt

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyzat bevételi 11108-02 cím tamogatĺísok központi költségvetési szeľvtől
ezen belül mutatószámhoz kötött, ki'tött fe|hasznźiású normatív állami támogatas
e|oirźnyzatát és a kiadás 11108-02 cím mfüödésre átadott pélueszkłĺz ĺíllamháztaľtáson
beltilľe' ezen beliil saját kĺĺltségvetési szervek feltigyeleti mĺĺködési támogatása
előirźnyzatźúł,4 e Ft-tal törli.

- a Molnar Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyetvű Altďĺĺnos Iskola 71500-05 cím
bevételi támogatások saját költségvetési szervek múkodési felügyeleti szeľvi támogatása
e|őirźnyzatát és a kiadás személyi juttatáson belül a pedagógus továbbképzés e|őfuányzatáú
4,f eFt-ta| céljelleggel megemeli normatív állami támogatás címén.

- a Németh LászIő Általános Iskola 71500 cím bevéte|i támogatások saját kĺĺltségvetési
szervek működési feltigyeleti szervi tátmogatása e|óirtnyzatát és a kiadás személyi
juttatáson belül a pedagógus továbbképzés e|őirźnyzatźlt 46,2 e Ft-tal céljelleggel
megemeli normatív állami trímogatás címén.

- a Deák _ Diák Általanos Iskolą @.ĺQp -02 cím bevételi támogatrások saját költségvetési
szervek mfüödési felügyeleti szeľvi-támogatása e|őirźnyzatźú' és a kiadás személyi
juttatáson beltil a pedagógus továbbképzés előirźnyzatát2,l e Ft-tal céljelleggel megemeli
normatív á||ami támogatás címén.

- aPrátęr Áltat.ĺnos Iskola 7I50O-04 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek
műkĺidési felügyeleti szervi tĺímogatása elóírányzatéÍ és a kiadas személyi juttatáson beltil
a pedagógus továbbképzés e|őirźnyzatát 60,9 e Ft-tal céljelleggel csökkenti normatív
źi|ani tĺĺmogatás lemondása címén.

- osztáIytrnöki pőt|ék -I7,3 e Ft, melynek fedezete a mfüödési céltaľtalék normatív.
ál lami támo gatás e|őir źny zata.

A Képviselő-testĹilet

- az onkoľmány zat bevéte|i 'rffig:oz cím tiímogatlísok központi költségvetési szervtől ł;
ezen beliil mutatószźnlhoz kötött, kdtött felhasználasú normatív állami támogatĺís
eloirányzatát és a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtďékon belĹil a
normatív állami támogatlás elmondiása céItnta|ék előfuźnyzatźÍ |7 ,3 e Ft-tal tdrli

- Szákmai , taniigy igazgatási infoľmatikai feladatok lemondĺása |1,7 e Ft, mel1mek
fedezete a mfüödési céltartalékon beltil e norľnatíva céLtnta\ékęIőlĺźnvzata.

A Képviselő-testiilet

- az Orkotmányzat bevételi 11108-02 cím tamogatĺások központi kĺittségvetési szervtől
ezeÍ\ beliil mutatószamhoz kdtött, kötött felhaszrálasú noľmatív állami támogatás
előirźnvzatát és a kiadĺás 11107-01 cím mfüödési cél és ĺíltalános taĺtďékon beliil a
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szakmai, tanügy igazgatásí infoľmatikai feladatok kotött felhasználású normatíva
előirźnyzatát I|,7 e Ft-tal törli

- Tanulók ingyenes tankönyvtámogatĺĺsa ( intézmények költségvetésében tervezve)

Molnar Ferenc Isk.

Németh Isk.

Defü _ Diák Isk.

Összesen

372,0 eFt
1.632,0 eFt

48,0 e Ft

2.052,0 eFt

A Képviselő-testĹilet

- az onkormányzat bevételi 11108-02 cím tĺĺmogatások központi koltségvetési szęrvtől
ezen belül mutatőszéĺIlhoz kötött, kötött felhasználású normatív źillami támogatás
e|őttnyzatźú és a kiadás 11108-02 cím működésĺe átadott pénzeszkoz źl|Ianháztartáson
beliilre, ezén bęltil saját kĺiltségvetési szervek feliigyeleti múkĺidési tĺĺmogatása
eloirźnyzatát 2.05f,0 e Ft-tal megemeli.

- a Molnĺĺr Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási NyelvĹĺ Általános Iskola 71500-05 cím
bevételi trímogatások saját költségvetési szęrvek mfüĺjdési felĹĺgyeleti szervi támogatása
elóirźnyzatát és a kiadás ellátottak pérubeLi juttatása e|őírényzatźń 372,0 e Ft.tal
megemeli normatív állami támogatás címén.

- a Németh LászIő Általános Iskola 71500 cím bevéte|i támogatások saját költségvetési
szervek mfüĺidési feliigyeleti szeľvi támogatása eIőfuźnyzatát és a kiadás ellátottak
pérrzbeli juttatasa eIőirźnyzatát 1.63f,0 e Ft-tal megemeli normatív állami támogatas
címén.

- a Deák _ Diák Általanos Iskola 7I500-O2 cím bevéte|itźtmogatások saját kĺiltségvetési
szervek működési feliigyeleti szęrví tĺímogatasa e|óirźnyzatźú és a kiadás ellátottak
pénzbeli juttatásae|óirźnyzatát48,0 e Ft-tal megemeli noľmatív állami támogatás címén.
.--

- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

Iskolĺĺk normatív állami tĺímogatas pótigénye tisszesen 1.836,0 eFt, az óvodĺík lemondĺísa
340,0 e Ft, összesen a pótigény 1.496,0 e Ft. Intézményenként a módosítást az
lemondassal, valamint a pótigénnyel osszefüggő bevételekkel és kiadasokkal együtt kell
figyelembe venni. osszességében a saját bevételi kiesés 417,1 e Ft, a mfüĺiđési
céltaľtalékon beliil a noľmatíva lemondása e|őbényzatÁĺől a kiađĺások ťĺnanszkozźsához a
pótigényen fellu|2.467,5 e Ft kiegészítés sztikséges.

A Képviselő-testĺilet

- az Öĺlkormányzat bevétęli 11108-02 cÍm támogatlások központi költségvetési szervtől,
ezen beltil a kdtött felhasznĺĺlásri noľmatív állami üĺmogatĺís e|őlĺányzatźÍ |.496'0 e Ft-tal
megemeli kedvezményes étkeztetés címén.

- az onkormányzat kiadas 11107-01 cím működési cél és ĺíltallínos tnÍtalrék előiĺźnyzatÁn
belÍil a normatíva lemondas céItntalék e|őirźnyzatat 2.467,5 e Ft-tal csökkenti és ęzzę|
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egyidejtĺleg a kiadás 11108-02 cím műkĺjdésľe átadott pélueszkoz á|Iaĺnháztaľüason

beliilre, ezen belül saját kdltségvetési szervek felügyeleti mĺĺködési támogatása

előír źny zatát 3 .9 63,5 e Ft-tal me gemeli étkezteté s támo gattsa címén.

- a Németh Lasz\ő Altalanos Iskola 7t500 cím bevételi támogatasok saját kĺiltségvetési
szervek működési feltigyeleti szeľvi támogatasa eLóirźnyzatźú 10.384,9 e Ft-tal,

intézméĺyi miĺkiidési bevétel e\őirźnyzatźú f97,8 e Ft-tal és ezzel egyidejiileg a kiadás
đologi vásĺírolt élelmezés e|őfuźnyzatźLt 10.682,7 ę Ft-tal céljelleggel megemeli normatíva
igénylése címén.

- a Molnar Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítasi Nyelvíĺ Általrános Iskola 71500-05 cím
bevételi intézményí mfüödési bevételek e|őirźnyzatát 42,5 e Ft-tal, támogatások saját

költségvetési szervęk működési fetiigyeleti szervi támogatásae|őirźnyzatát 1.053'1 e Ft-
tal és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi vásarolt élelmezés eLőírźnyzatát 1.095,6 e Ft-tal

célj elleggel csökkenti normatíva lemondása címén.

- a Losonci Téri Áltatĺĺnos Iskola 71500-03 cím intézményi múködési bevétel

e\oiráĺyzatźLt212,6 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szeľvek működési felügyeleti
szervi támogatása eIőirźnyzatát 1.157,0 e Ft-tal és ezzel' egyidejűleg a kiadás dologi
vásarolt élelmezés e|őirányzatźú I.369,6 ę Ft-tal céljelleggel megemeli normatíva
igénylése címén.

- a Deiák - Diák Általános Iskola 71500.02 címtttmogatások saját költségvetési szervek

múktjdési felĺigyeleti szervi támogatasa e|őirźnyzatát I.369,6 e Ft-tal és ezzel egyidejiĺleg
a kiadás dologi vásárolt élelmezés e|őfuźnyzatát l.369,6 e Ft-tal céljelleggel csĺjkkenti
normatíva lemondása címén.

- a Józsefuarosi Egységes Gyógypedagőgiai Módszertani Központ es Általanos Iskola
71500-07 cím bevételi intézményi működési bevétel eLőlĺźnyzatźt. 723,3 e Ft-tal,

támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatasa

e|oirźnyzatźLt f.OI5,8ę Ft-tal és ezzeI egyiďejűleg a kiadas đologi vásarolt élelmezés

előitáĺyzatát2.739,1e Ft-tal céljelleggel csokkenti normatíva lemonđasa címén.

- a Prtĺler Által.ĺnos Iskola 71500-04 cím bevételi intézményi műkĺjdési bęvétel
előirányzatát 42,5 e Ft-tal megemeli, a tiímogatasok saját költségvetési szervek mfüödési
feltigyeleti szervi tĺĺmogatása e|őirźnyzatát 727 ,3 e Ft-tal csökkenti és ezzęI egyidejiĺleg a
kiadas dotogi vasaľolt élelmezés e|őirźnyzatát 684,8 e Ft-tal céljelleggel csökkenti
normatíva lemondasa címén.

- a Lakatos Menyhéľt Áltatrĺnos Művęlődési Ktizpont 71500-01 cím bevételi intézményi

mfüödési bevétel előfuányzatát |34,0 e Ft-tal, a Ł{mogatĺások saját kĺiltségvetési szervek
mfüödési felügyeleti szeľvi tźtmogatása e|óirźnyzatźú I.375,8 e Ft-tal csökkenti és ęzze|

egyidejűleg a kiadas dologi vásárolt élelmezés e|őirényzatát 1.509,8 e Ft-tal céljelleggel
csĺikkenti normatíva lemonďása címén.

- aYajđaPéter Ének _ Zenei Által.ĺnos és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi intézményi

míĺködési bevétel e|óirěnyzatźú 147,0 e Ft-tal, a tźlmogatźsok saját költségvetési szeľvek

mfüöđési felügyeleti szervi tamogatiĺsa e|ohźnyz-atźÍ 32f,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzę|

egyidejűleg a kiadas dologi vásaľolt élelmezés előlĺányzatőń 469,0 e Ft-tal céljelleggel
csökkenti normatíva lemondĺása címén.

- a Napsugár Napközi otthonos ovoda 60100.06 cím bevételi tĺímogatasok saját

kĺĺltségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi tźlmogatźsa előkáĺyzatat 638,0 e Ft-tď
csokkenti és ezze| egyidejrĺleg a kiadas dologi vásáľolt élelmezés e|őirźnyzatźlt 638,0 e Ft-
tal céljelIeggel csökkenti noľmatíva lemondĺísa címén.
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- a Kincskereső Napközi otthonos ovoda 60100-02 cím bęvételi iĺltézményi
mfüĺldési bevételi elófuźnyzatát lI5,2 e Ft-tal, a tttmogatźsok saját költségvetési
szervek mfü<jdési felügyeleti szervi tźlmogatźsa e\őirźnyzatát |f,4 e Ft-tal megemeli
és ęzze| egyidejűleg a kiadás đologi vásaľolt élelmezés e|őfuźnyzatźLt |f7,6 e Ft-tal
céljelleggel megemeli normatíva igénylése címén.

- a Koszorú Napközi otthonos óvoda 6100-10 cím bevételi intézményi miiktidési
bevételi e|ókźnyzatát 38'4 e Ft-tal, a támogatĺísok saját költségvetési szervek
műktjdési feltigyeleti szervi tźlmogatźsa e|őfuányzatźú 89'2 ę Ft-tal megeme|í és ezze|

egyidejtĺleg a kiadás dologi vasárolt élelmezés e|őírányzatát I27,6 e Ft-tal céljelleggel
megemeli normatíva igénylése címén.

- a Gyerek - Virág Napkĺizi otthonos Ővoda 60100-01 cím bevételi intézményi
működési bevétel előirźnyzatát76,8 e Ft-tal, a támogatasok saját költségvetési szeľvek
működési felügyeleti szervi támogatasa e|óirtnyzatát 178,4 e Fttal csĺjkkenti és ezze|

egyidejrĺleg a kiadás dologi viísárolt élelmezés előirényzatźń255,2 e Ft-tal céljelleggel
cscĺkkenti normatíva lemondása címén.

28. Az tnkormányzat az integrációs rendszerben részt vevő intézmények pedagógusok
anyagi támogatásárapáIyázat útján 8.685 .265.-Ft k<izpontosított állami támogatást kapott.

A Práter Altalanos Iskolĺĺľa eső tĺĺmogatást a jogutód iskola kapja meg, és számol el a
támogatással.Intézményenként tész\etezve a3. szźlmű'melléklet tartaLmazza.

A Képviselő-testiilet

- az onkormányzat bevételi ll108-02 cím támogatások kĺlzponti kĺĺltségvetési szervtől
ezen beliil kĺlzpontosított állami támogatás e|őfuźnyzatát és a kiadas 11108-02 cím
mfütidésre átađolt péĺuesrkoz á||anháńartason belülrę) ezen beliil saját költségvetési
szervek feliigyeleti tÁmogatźsia eLők.gqryzatát 8.685,3 e Ft-tal megemeli integrációs
rendszerbe n résztvevő intézĺňények p&agógusok anyagi támogatĺása címén.

- az intézmények bevételi támogatĺások saját kĺĺltségvetési szervek mfüĺĺdési felügyeleti
tźtmogatźsa e|őirányzatát és a kiadás személyi juttatás és munkáltatót teľhelő jáľulékok és

szociális hozzájarulasí adő e|őirźnyzatát összesen 8.685,3 e Ft-tď céljelleggel megemeli,
intézményenként részlete zve a 3. számú męllékletben foglaltak szerint.

29. Az onkoľmźnyzatesélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásarupálytzattltjtn
az iskolák 11.600,0 e Ft központosított állami támogatĺst nyert. A Pľáter Altalanos
Iskolĺíľa eső támogatźst a jogutód |skola kapja meg, és számol el a támogatassal.

Itltézsrlényenkéntrészletemea4.szźmtĺmelléklettartalmazza.

A Képviselő-testiilet

- az onkormtnyzat bevételi 11108-02 cím támogatások kĺizponti kĺiltségvetési szervtől
- ezen beltil kĺizpontosított állami üámogaüís e|otráĺyzatźŃ és a kiaúĺs 11108-02 cím

miĺködésre źfiadott pénzeszkoz ál|arnhźztartáson beliilĺe, ezen beltil saját költségvetési
szervek feliigyeleti tźmogatźsa elólĺźnyzatát 11.600,0 e Ft-tal megemeli
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések tźmogatěsa címén.
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- az iĺtézmények bęvételi tamogatások saját kĺiltségvetési szervęk mfüödési feliigyeleti
tamogatasa előirźnyzatétt és a kiadási ehőfuényzatát összesen 11.600,0 e Ft-tal céljelleggel
megemeli, iĺtézményenként rész\ętęzvę a4. szźm'űmellékletben foglaltak szeńnt.

30. A Polgáľmester Úr átruhźzotthatáskörében eljárva a polgĺĺrmesteri saját keret céltartalék
e|őir ány zatát mó do síto tĺä.

A Képviselő-testiilet
- az onkoľmányzatkiadrás 1 1107-01 cím működési cél és általános tartalék elóírźnyzattn
belül a polgármesteri saját kęret előirźnyzatźÍ 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás 11101 cím műktidési célra átadott pélueszkoz á||amhánaftlsoĺ
kívülre e|őirźnyzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli Szenes Miĺvészeti Kft. Szenes Ivrán

emlékkonceľt támogatĺĺsa címén.

31. A Képviselő-tęsttilet a Práter Általános Iskolát jogutódtass a| a I78l20I2.(v.|7.) szźlmu
hatźnozatában f0I2. július 31. napjával megszĹintette. A jogutód intézményként a
Képviselő-testület a Németh LászLő Altalános Iskolát, az iskolaepiilet kezelőjeként a
Kisfalu Kft-t jelölte ki. A jogszabály éľtelmébenaz intézménynek a mfütjdésének idejéig,
azaz 20|2. szeptember 30-ig a költségvetési beszámolót el kell készíteni. A zźrő
beszámolót érintĹ e rendeletben foglalt Práter u. iskolát éľintő módosítások. Az
intézmény elóirttnyzatainak felhasznáIását, teljesítését, maľadvĺányának fęlhasznáIźsźú az
5. számű melléklet tarta|mazza. A Práteľ Általĺĺnos Iskola költségvetési maľadványa
46'292,3 e Ft, ebből bevételi kiesés miatt ttirĺjlnike||272,5 e Ft-ot, bevételi tĺjbblet miatt
349,7 e Ft-tal kell megemelni az intézmény kĺiltségvetését. A jogutód intézméný a
Iétszám és a feladat bővĹilése miatt 40.612,1' e Ft illeti meg. A normatíva lemondást a
Práteľ Általános Iskola jrilius hónapban nem teljes könĺen tekintette át és nem mondott le
normatív támogatásrőI, ezért október hónapban azt korngálni kell, melynek alapjtn a
működési céltartalékÍa a normatíva lemondás előhźnyzatáta az iskola maĺadvanyából
5.396,9 e Ft-ot kell áthelyezni. A Práter Altalános Iskola előzőekben felsoľoltakon felüli
maľadványa 360,5 e Ft, amelyet javaslunk a mfüĺidési rĺltalános tartalékra helryezm. Az
iskola maradvźnya mźtr nem finanszirozza az iskola éptilet működtetesi költségét, ezéľt
javasoljuk a Kisfalu Kft. kezelési tevékenységhez 3.000,0 e Ft-ot biztosítani a mfüödési
céltaľtalékon beliila munkaviszony megsziintetéséből adódó felmentések, végkielégítések
céItartaték maľadványáb ó l.

A Képviselő-testĺilet

- a Prźúer Általanos Iskola 7I50O.04 cím bevéte|i intézményi mfüĺjdtetési bevétel
előiľźnyzatát és ezzel egyidejűleg a kiadrĺs dologi ezen belül a vasiĺľolt élelmezés
célj elle gű e|őlĺ źny zatźú 27 2,5 e Ft-tal tdrli.
- aPrátet Altalanos Iskola 71500-04 cím bevételi mfüödési célú tźtmogatźséľtékiĺ bevétel
e|oirźnyzatáÍ316,7 e Ft-tal, egyéb felhalmozási, felújítási e|őlĺźnyzatat 33,0 e Ft-tal és a
kiadlís dologi e|oirźnyzatáLt 3|6,7 e Ft-tal, felhalĺnozási e|őlĺźnyzatáÍ 33,0 e Ft-tal
megemeli bevételi többlete és annak felhaszrálrísa címén.
. a Práter Altalanos Iskola 7|500-04 cím bevételi üímogaüások saját k<ĺltségvetési szeľvek
mfüĺidési feltigyeleti szeľvi tamogatas e|őbźnyzatat 46.348'5 e Ft-tal csökkenti és ez.ze|

egyiđejiĺleg a kiadas személyi juttatas e|őirźnyzatźlt 32.808'1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
jáľulékok és szociális hozzźtjźrulasi adő előlĺányzatát8.249,9. e Ft-tal, dologi e|olĺányzatát
3.555,3 e Ft-tal, ellátottak pérubeli juttatlása előlrányzatźtt 1.735,2 e Ft-tal csĺikkenti
intézményi me gszíĺntetés címén.
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- az onkormźnyzatkiađas 11108-02 cím mfüödésre átadott péĺueszkoz á,I|anháńartáson
beIülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti mfüödési tamogatasa
e|őírźnyzattLt.5.736,4 e Ft-tal csĺĺkkenti és ezzeI egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím
műkĺidési cél és általĺínos taľtalékon beliil a normatíva lemondás céltartalék e|ofuźnyzatát
5.396,9 e Ft-tal, az źltalános tartrlrék előlrźnyzatźt339,5 e Ft-tal megemeli.
- a Némęth LászIő Általanos Iskola 71500 cím bevételi támogatasok saját kĺiltségvetési
szervek mfüĺiđési feltigyeleti szervi támogatás e|óirźnyzatźń 40.6|2,l e Ft-tal megemeli és
ezzel egyidejűleg a kiadrĺs személyi juttatás e|ófuányzatát 27.844,9 e Ft-tal, munkáltatót
tęrhelő jaľulékok e|őirźnyzatźt 7.|6I,8 e Ft-tď, dologi előirźnyzatźi 5.605,4 e Ft-tď
megemeli a jogutód intézsnény létszámfejlesztés és mfüĺiđtetés kĺiltségei címén, melyet
részleteiben az 5. szétműmelléklet tarta|maz a céljellegíĺ előfuényzatokkal egyiitt.
- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalék etőirźnyzatźn
belül a munkaviszony megsztintetésből, felmentés, végkielégítések céftartaIék
e|őirźnyzatát 3.000,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejiĺleg a kiadás 11602 cím dologi
előirányzatát 3.000,0 e Fttal megemeli a Práter iskolaépület fenntaľtása - közüzemi dljak,
kaľbantartás _ címén.

32. A Polgármester Úr źúruhźaott hatáskörben a miĺkĺidési céltartalék potgármesteľi saját
keret előirányzatát 943,4 e Ft-tal módosította, a rendeleten az áNezetés sztikséges.

A Képviselő-testĹilet 1 
.::;*...1...).

- az onkotmźnyzat kiadás 11107-01 cím míĺkĺĺdési cél és általanos tartalékon belül a
polgármesteri saját keľet előirĺínyzatźi 943,4 e Ft-tal csclkkęnti és ezzeI egyidejiĺleg a
kiađás 11101 cím dologi e|őirányzatát 693,2 e Ft-tal megemeli a Lujza u. 14' lakőhźz
cég!ábla és acélkulcs készítése és dr. Patay Gáboľ tigyvédi díj címén, valamint a múkĺidési
céIű átađott pénzeszkoz á|Iaĺnháztartáson kíviilľe eLóírźnyzatźLt 250,2 e Ft-tal megemeli a
Szabad tér Kft.''Életre ítélve'' interjúkotet kiadásának támogatása címén.

Áz önkormányzat kal*égvetésének módosítása a ]9/2009.(T.06.) önlrnrmányzati rendelet ].
mellékletének I6. pontja alapján a minősített szavazattöbbséget igénylő kérdés. A kłltségvetés
módosításą a képviselő-těstület át nem ruhőzható hatáskÓrébe tartozik. Figlelemmel az on.
10.s (l) bekezdése d) pontjában foglaltalła, az alábbi rendelet-tervezetet és hatdroząti
j av as l at o t t erj e s z t e m e lfo gadás r a a Képv i s eI ő -t e s tül et e l ě.

A fentiek alapján az alábbi tervezetet terjesztem be elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testiilet
elé.

Budapest, f0I2. szeptember 10.

-. 

ĺ /ę k-ta
Ę@Ń{svĺĺťe
polgármester

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina
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Budapest Főváros YIII. keľület
rost

onkoľmányzat Képviselő. testĺiletének

.....12012.(...) önkoľm ányzzti rendelete a

201f. évi kiiltségvetésről szóló

7 n0n.G|.2 1.) iinkoľ mány zati rendelět
módosításáról

.$ (1) A képviselő-testiilet 20|2. évi

a) a kĺiltségvetési péĺuforya|mi bevételi
fiőösszegét 16.958.068'6 e Ft-ról,
17.050.843,4 e Ft-ta, azaz Tizeĺ.hétmilliáľd

otvenmillió
Nyolcszáznegyvenhĺĺľomezer - Négyszaz
foľintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét

f0944.542'6 Ft-ľól f1.037.317,4 e Ft-ta,
azaz Huszone.gymilliárđ -Haľminchétmillió

Hźrom,szÁztízerůlétezer Négyszőn
foľintra módosítja

c) a finansz íĺozási céIí pénzĺjgyi miĺveletek

(hitel, kiitvény) bevételi összegét 742.080 e

Budapest.Főváľos VIII. keľůilet
Józsefu árosi onkorm ányzat Képviselő _

testĺiletének

7 ĺ2012. (II.21.) iinkormányzatí ľendelete

a 2012. évi kiiltségvetésről

Buđapest Főváros VIII. kerĹilet Józsęfuarosi
onkormányzat Képviselő.tęstülete az
áIIamháńaÍtásról szóló 201t. évi CXCV.
törvény 23. $ (1) bekezdésében kapott
felhata|mazás alapjrĺn, az Ä|aptorvéĺy 32.

cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatáĺozott feladatkörében e|jáwa a
következőket rendeli el:

1. A kiiltségvetés bevételeinek
és kiadásainak fő összege,
a hiány és többlet méľtéke

3. s (1)A képviselő-testiilet az
önkoľmányz at 2012. évi kĺiltségvetésének

a) a költségvetési pénzfoľgalmi bevételi
főösszegét 16.939.978,8 e Ft-ról,
16.958.068,6 e Ft-ľą azaz Tizenhatmilliard
_Ki|errcszáľ;ritveruryolcmillió

Hatszáz forintľaHatvannyolcezer
módosítja,

b) a költségvetési kiadasi főĺisszegét

20.926.452'8 Ft-ról 20.944.542,6 e Ft.t4
azÄz Huszmilliárd
Kllencsz'źznegyvenné gymillió _

otszźunegyveĺtkeÍtoezer _ Hatszáz foľintra
módosítja

c) a finanszírozási céItl i müveletek
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(hitel, kötvény) bevételi <isszegét 742.080
Ft-

b arl, azaz Hétszźzĺegyvenkettőmi l l ió -
Nyolcvanezer forintban állapítja meg

d) a Íinanszírozásu' pénzĹigyi miĺveletek

(hitel, váltó tĺjrlesztés) kiadasi összegét

63 l . 83 5 e Ft-ban, azaz Hatszźnharmincegy -

millió - Nyolcszĺzharmincötezer forintban

állapítja meg,

e) a költségvetés táľgyéví hiányźú
4.6 1 8.309,0 e Ft-ban azazNégymilliárd

Hatszźtztizennyo lcmi l li ó
Háromszźnkilenc-

ezer forintb an á||apitja meg.

Đ a finanszítozási célú pénzugyi
műveletek

tĺjbbletét II0.245 e Ft-ban. azaz
Száztízmi|Iiő -
Kettőszáznegyvencĺtezeľforintbaná|Lapítja
ffie8'

g) a hiány belső finanszirozását 3.876.229'0
eFt

ban, azaz Hrĺľommillirárd
Nyo lcszĺázhetvenhatmill ió
Kétsziĺzhuszonkilencezer forintb arl źl|Iapítja
meg

h) a hiĺíny ktilső finanszírozásźi 742.080 e

Ft-ban ) a7Äz HétszÁznegyvenkettőmillió _
Nyolcvane zeÍezet forintban állapítja meg.

A hiríny ktilső ťtnanszíroziís összege a20l7.
évi hitelszeľzőđésből le nęm hívott összeg.

Ft-

b an, azaz Hétszáznegwenkettő mi lli ó _

Nyolcvanezer forintban állapítja meg

d) a ťrnanszírozás,(l, pénziigyi műveletek

(hitel, váltó tĺĺrlesztés) kiadasi ĺ}sszegét

63 1 . 83 5 e Ft-ban, azaz Hatsztĺďrarmincegy-

millió _ Nyolcszázharmincĺjtezer forintban

źů|apít1ameg,

e) a kÓltségvetés taľgyévi hiźnyát
4.6 1 8.309,0 e Ft-ban azazNégymilliárd

HatszĘl.izerľrýo lcmi1li ó
Háĺomszázkilenc-

' . ezęíforintban źi|apítjameg.

Đ a finanszírozási célú péĺungyi
miĺveletek

tĺjbbletét lI0.245 e Ft-ban. . azaz
Száztizmil'Iiő -
Kettoszźznęgyvep'Q, tpzeľ forintban áLlapítja
ffi99'

g) a hiany bęlső finanszirozźsźń 3.876.229,0
eFt

ban, úż Hĺĺľommilliríľd
Nyolc szĺĺzhetvenhatmillió-
Kétszĺĺzhus zorlki|encezer forintban źi|apítja
meg

h) a hirány kĺilső ťrnanszírozźsát 742.080 e

Ft-ban ) azÄz Hétszźvnegyvenkettőmillió _
Nyo lcvane zeÍ ezer forintban á||apítj a me g.

A hi:ány kĹilső finanszkozás összege a20Il.
évi hitelszerződésbőlle nem hívott tĺsszeg.

$ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e

1.l4. mellékleteA Rendelet 1-14. melléklete
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let 1-14. melléklete lép.

.$ Ez a rendelet fllL.szeptembęr 24. napjan

.$ Ez a rendelet 20|2.július 10. napján lép

yba, azonban ľendelkezéseit a 20|2.1 patályua.

5vi kĺiltségvetési beszamolónál alkalmazĺri
t.

JJ



Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat KépvÍselő -
testületének

. ....120Í2.(... ) łinkoľm ányzati rendelete

a201f. évi kiiltségvetésről szóló

7 ĺ 20 12.(II.21.) ii n ko rm ány zati ľendelet m ĺídosítás á rĺí l

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuríľosi Önkormźnyzat Képviselő-testtilete az
á||amháŻÄrtásról szóló 2011. évi CXCV. töľvény 23. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
a|apjźn' az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźnozott feladatkörében
e|jáĺva következőket ľendeli el:

1. s (1)A 20L2. évi kĺiltségvetésről szóló 7|20I2.(II'2|.) ĺinkormányzati rendelet ( a
továbbiakban: Rendelet ) 3.$ (1) bekezdése helyébe a következő lép:

a) a kcĺltségvętési pénzforgalmi bevételi főösszegét 16.958.068,6 e Ft-ľól 17.050.843,4
e Ft-ra ) azaz Tizenhétmilliárd - Ötvenmillió - Nyolcsztznegyvellháromezer _
Né gysztŁ foľintľa módosítj ą

b) a költségvetési kiadási főĺlsszegét 20,944.542'6 e Ft-ról 2|.037.317,4 e Ft-ra ) a7.az
Húszegymilliard -Harminchétmillió _ Háľomszźztizenhétezer - Négyszén fointra
módosítja

c) a finanszirozási célri pénzĺigyi múveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742,080
eFt-ban,azazHétszáznegyvenkettőmillió-Nyolcyanezerf orintban,

d) a finanszírozźsu, péru:jgyi míÍveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási ĺisszegét
631.835 e Ft-ban, azaz Hatszézharmincegymillió _ Nyolcszázňaľmincĺĺtezeľ
forintban.

e) a ktiltségvetés tárgyévi hlányát 4.618.309,0 e Ft-ban, azaz Négymilliáľd
Hatszáztizennyolcmillió-Hĺáľomszázki|ęncezerforintbanźi|apitjameg,

f)a ťlnanszírozási célú pér:r;'igyi miiveletek többletét II0.245 e Ft.ban, azaz
Száztínri||iő-Kettőszánęgyvenötezerforintban,

g) a hilíny belső finanszítozźsźú 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Háĺommilliáľd
Nyolcszáz:hetvenhatnillió . Kétszźvhuszonkilencezer foľintban á|Iapítjameg,
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h) a hiány külső finanszirozásźú' 742.080 ę Ft-ban ' azazHétszźanegyvenkettőmillió -
Nyolcvanezer foľintban,á||apítja meg. A hiány ktilső ťlĺalszírozas összege afDl|.
évi hitelszerzőđésből le nem hívott összes.

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

3.$ Ez a ľendelet 20|2. szeptember 24. napjanlép hatályba.

Budapest, 2012. szeptember

Rimán Edina

jegyzo

Dľ. Kocsis Máté

polgiíĺmester

{ó..
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INDoKoLÁS

Áltatános indok|ás

A Budapest Főváros VIII. Keľiilęti Józsefuaľosi onkormányzat 2012. évi kĺĺltségvetésről
szóló rendeletének módosítasa az źů|anhźvtartasról szőIő 2011. évi Cxcv. törvény 34. $-
ában kapott felhatalmazás a|apjźn a képviselő-testĹileti' bizottsági, źItÍuházott hatásköľbęn
hozott dĺintések, valamint az állami tiĺmogatiĺsok, gazdasági események miatt vált
sziikségessé.

Részletes indokolás

1.$ A végrehajtott módosítás kĺivetkeztében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket,
valamintazokbelsőtarta|máthatźltoz:zameg.

2.$ Az 1. $-ban jóvrĺhagyott módosításokkal a rendelet mellékleteinek módosított
e|őiráĺvzataittartaImazza.

3 . $ A ľendelet hatźiyźŃ határozza meg.
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Béľkompenzáciő

13 I sz. mellékle1 ezer forintbansz. melIeKlel ezer

[ntézmény megnevezése
kö|tségvetési

cím
2012.június-július

bevéteI
(áI|.támogatás'

fe|ĺigyeleti
támoeatás)

kiadás
szemé|yi
juttatás

kiadás
munkaadót

terheIő
iáľulékok

kiadás
összesen

PoIgáľmesteri HivataI 12202 2160,3 l,701,1 459,2 2160,3

Ktizterĺi let-felü gyeIet
30100

0,{ 0'0

Közteľület-felügyeleti fel.
30101

859,1 676,4 I82,l 859,1

-kerékbilincselési feladatok
30103

151,[ 119,6 ?)) 151,8

-kerületőľségi feladatok
30104

440,2 346,6 93,6 440,2

-oarkolási feladatok
30105

736,ł 580,0 156,6 736,6

Józsefuarosi Családsegítő és

Gvermekióléti Koznont
40100 I 552,:

1222"4 330, r
I 552,5

oszlrózsa Gondozó Szolsálat 40100-01 r 219,(
960"3 259,3

1219,6

Eryesített Bölcsődék 40100-02 3 098,3 2 439.( 658.7
3 098,3

Egészségügyi Szolgálat s0100 4 936,4 3 886,9 I 049,5 4 936,4

Tátika ovoda 60100 505,8
398.2 107.6

505,8

Gyeľek-Viľág ovoda 60100-01 707,6
557.r 150.5

707,6

Kincskereső ovoda 60100-02 371,5
292.5 79.0

371,5

Napraforgó ovoda 60100-03 396,0
311.8 84.2

396,0

Varunk Rád ovoda 60100-0s 408,5
321.7 86.8

408,5

Napsugár ovoda 60r00-06 f78'Ą f19.2 59.2
278,4

Százszorszép ovoda 60100-07 519,1
409.2 I 10.5

519,7

Sziváwány ovoda 60100-08 458,0
360.6 91.4

458,0

Hétszínvirás ovoda 60100-09 371,8
292.8 79.0

371,8

Koszoľú óvoda 60100-10 297,2
234.0 63.2

297,2

Mesepalota Ovoda 60100-l I 1.,.I ą
t79.5 48,Ą

2f7,9

Pitypang Ovoda 60100-12 322,2
253.7 68.5

?)1 ','

Katica óvoda-Bölcsőde 60100-13 885,4
697.2 188.2

885,4

Németh LászIő Altalános
Iskola

71500 1240,3
976.6 f63^7

1240,3

Lakatos Menyhért Altalános
Iskola és Gimnázium

71s00-01 1059,2
834,0 )')\ ) 1059,2

Deák-Diák Alta1ános Iskola 71s00-02 I 911,5 I 505.1 406,4
I 911,5

Losonczi téri Altalános Iskola 71500-03 2172,1
I 710,8 461.9

2172,7



Bérkomnenzáciő

lntézmény megnevezése
költségvetési

cím
2012.június-július

Pľáter Altalános Iskola 71s00-04 I 006,i 79f.7 214.0
1006,7

Molnár Fęrenc Altalános
Iskola

71s00-05 t ó33'' t 286.5 347 ^4

I 633,9

Vajda Péteľ Altalános Iskola 71500-06 | 372,2
1 080.5 f91;7

1372,2

JEGYMKAI 71500-01 Í 233,i
97 t,1 262-2

1233,3

Józsefuárosi Nevelési
Tanácsadó

71500-08 554,1
436.8 r17.9

554,7

Józsefuárosi Zeneiskola 71500-09 1225,1
964,6 f60.5

L f25,1

Városüzemeltetési Szolgálat 0'0 0,0

- Igazgatősźlg 8010r 0'(
0.0 0.c

0'0

- Jófiúk Biaonsági Szolgálat 80102 0'(
0,0 0,0

0'0

- Településüzemęltetés 80103 0'(
0.0 0,0

000

- Lé|e|úáz-Lélek Pro sram 80104 27r( f|,8 5,8
27,6

- Teleki téri Piac 8010s 0'(
0,0 0,0

0,0

Osszesen: 34342,4 27 040.9 7 301.1 34342,0



Józsefu árosi Városüzeme|tetési
SzoIgálat

Testületi ü|és
jú|ius

e/ Ft-ban

2. szłrnú melléklet e Ft-ban

Megnevezés Időszak
80101

|gazgatőság

80102
Jófiúk

Biztonsági
SzoIgá|at

80103
Telepiilésüze-

meItetés

Szakmai
Központ

80104
Lé|e|ĺház,

Lélek Progran

8010s
Te|eki téri piac

80100

Városiizeme|tetési
SzoIgáIat Összesen

KIADÁSI EI,oIRÁNYZAT F,I,O7,'(' 64362,(l |00 7?7,ą r84 942.( f8 606.7 37 032,( 415 669,1

izemélyi .iuttatás ELOZO 37 160.0 51 972,1 92 623,( t8 541,8 9 868.( 216164.9

| 42ĺ20|2.(Iv.19.)sz.Kt.hat.alaPjiĺn tulóra 34f_( 342,Í

20|2. éi III-IV-V.haü bérkomoenzácló 3f,(

I97 /2012.(v Ltz.)sz.Kt.hat.alapjián rendsz.szem jutt. 4 025.4 4 025,t

+
létszámfejlesztés 20l 2. július 5-i kt. ulésen elfogadva I 155.9 0.0 8 571 0,c 9 27r

3
soRFEszT rendwény trĺlóra
rŕąLaríŕÁŚ+hi7fnncíoi szo|oá|ąŕ.| t 767.0 34f.0 2 109.(

6

12 fő megbízási díja telepiilési gondnoki feladatokra
20|f. aug.|-tő| .2012. dec. 3l.ig 50e

3 000.0 3 000.(

7
trĺlóra elrendelésre 2012. aug.l-től dec 3l.ig havi
200 e Ft nénzforsalmi szemléletben 4 hó 800.0 800,(

8 félévi fe|használás meebĺZási dĺiakná| 3 525.5 4 540.1 4 s70.6 2 049,5 r4 68s.:

9 0,(

Módosĺtott személvi iuttatás MOD 45 866.4 64 279,2 110f48,9 20168,2 9 868,( 250 430.:

Munkaadót terhe|ő járu|ékok s szoc.hozájáro|ás ELőzo 9 81r.{ tsf4s.9 f3 745,[ 4 784,9 2 s43.í 56 129.ĺ

I |4f/2012.(Iv.|9')sz.Kt.hat.alapjáÍl hllóra otl 92,1

a 2012' évi ]II-Iv-v.haü bérkomoenziáció 8.8 8,8

J I97 l 20|f .(YI'.t2.')sz'Kt.hat.alapján rendsz.szem jutt. | 086.( t 086.0

Á étszámfejlesztés 2012- július 5-i kt. ülésen elfogadva 288,j 0.( f 157.0 714,6 0,( 2 330.9

3
soRFEszT rendwény tĺ|óra
'ŕ.L' řífóś+hi'ŕ^n<áoi cznlo4|ąŕ} 477.Ą 92.0 569,(

6
hĺlóra elrende|ésre 20l2. aug.l-tőI dec.3l.ig havi
l00 e Fŕ néuforsalmi szemléIetben 4 hó 216,0 f|6.Í

1 fé|évi felhaszná|ás meebĺzási díiaknál 856,j I 103.3 1 110.? 498.( 3 s68,7

8

12 fő megbíási díja te|epülési gondnoki feladatokľa
fO|f. aug.Ĺ-tő| . f0l2. dec 3l.ig 50e
ŔłÁÍ^hÄ+iő.n|őLą| 729.0 729,(

Mód.munkaadót terhelő járu|ékok és szochozáján MOD t2 042.2 t6826.1 28 t4f ,8 5177,1 25$.4 64 730.:

DoIoci kiadások ELOZO 11 391.0 19 s09,( 54 617,0 5 280.0 24 621.4 115 418,(

|42/f012.(IY.19.)sz.Kt.hat.alapjm tŹemanyag 300,c 300,(

Kálvária tér zöld területének megújítása 954.C 954.(

J Szalanai mva gok beszezése -3 500-c -3 s00,(

4 3uttenberg téri iátszópak rendbehozatala 600,c 600,(

) tltegális szemétsál].szlák onk.kiegyenlítése miatt -7 s00.c -7 500.(

6 tllesális szemétszáll.szlák onk.kiegyenlítése miatt Á 5.7) o 4 57f.(

iiEýryédi díi t 90s.0 I 90s.(

8 oéuĺievi átvilágítás dĺia I s24.0 1524.(

9

ideiglenes piac Magdo|na u-i onosi rendelőben

szeződes nélkül telepített biztonságtechnikai
Áś'l.Ä'Ä|u l.ařh.nfaŕáś' 200,( 200,(

10
fá|ĺ' fasoro|q karbantartására szolgáltatási
czaaÄdác díil 0.Ú 0,(

11

Honáth Mihály tér' Mikzáth KáImán tér'
Ká|váńa tér, Molnár Ferenc tér' Nap tér' Rezső
tér) és a Tavaszmgő utca évelő és erynyári
niivónnve| fłirténő beĺi|tetése. condozása r 800.( I 800.(

Í2
LÉLEK program, LÉLExn(z, lalĺĺsot
haranáazácainpL |ripoószĺfácĺ 450.0 450,(

13
Mátyás tér 15. iroda éves bér|eti díja Jóxefvárosi
käłÄccÁai |łáz ĺőcł6re 3 000,0 3 000,(

t4 balsetbiztosítás alkalmazottak részére 77,0 20,0 s20.0 52.0 31.( 700,(

15
5 db párakapu fe|állítása ( Guttenberg tér' Teleki
fér. I,osonci tér. řłowáth M. łér. Mátvás tér) 600,0 ó00'(

t6 térkő, dĺszkő, szegélykő' stb anyagok beszezése I 300,0 1 300,(

17 iiwféIszolpálati křjzDont működtetési kłiltséEe 180.0 180.(

18 Te|eki tér öntłizse vízdíi 200.0 200,(

19

piac működési ktg. átvitele az önkormányathoz kt.
fzs ĺ20|f .(v||.05') sz. határozat szerint 20|2.
allđ[śżń|. 1.fjí| -8 400,( -8 400.(



Józsefvárosi Városüzeme|tetési
SzoIgálat

Testü|eti ü|és
július

e/ Ft-ban

Megnevezés

lFĺiggönyök beszerzése lélek |akásokba és az
20 lisazsatói iľodába

Időszak
80101

|gazgatőság

80102
Jóíiúk

Biztonsági
Szolgá|at

80103

Telepii|ésiize-
meltetés
Szakmai
Kôzpont

80104
Lélekház'

Lélek Prograľ

80r05
Teleki téri piac

80100

VárosiizemeItetési
SzoIgálat Összesen

20.r 80,{ 100.(

2l új gépjárművek ĺizemanyag 630' és javítási ktg.800 r 430,0 I 430.(

LELEKHAZ 4 db venti|átor beszezése 48,( 48.(

be|ső átsoportosítás 201 201

20 telek kialakítás I 200.0 I 200.(

tullépés miatti pótisénvek 2 301,0 9 428.0 tt 729.(

21
|étszmfejlesaés 2012.julius 5-i kt. ülésen elfogadva

17"0 0.c r 98.C -10-6 0,( f04,t

Módosított do|ogi kiadások MóD 20 235.0 28 957.0 48 528,2 5 899,4 16 452.{ l20 07l.ó

Ellátottak oéube|i i uttatása ELOZO 0.0 0,0 0,0 0,0 0ĺ 0,{

0,0

2 0,(

J 0,(

Módosított e||átottak néubeli iuttatása MOD 0,0 0.( 0,0 0,0 0,( 0,(

Működésre átadott DéĽeszkállamházt.be|ülre ELOZO 0,0 0,( 6 957,0 0,0 0J 6 957.{

0,(

2 0'(

J 0,(

Mód.működésre átadott pénzeszkállamházt.beliilre MOD 0,( 0,( 6 957.0 0.0 0.( 6 957,(

Működési célú péueszközátadások á|lamh.kíviilre ELOZO 0,( 0,0 0,0 0'0 0,( 0,(

0,(

f 0,(

J 0,0

vĺód.műkłidési célú péueszköátad.
i||ąmhízŕ lłíwĺil MOD 0,0 0,0 0'0 0.0 0,( 0,0

Felújítások ELOZO t 000,0 I s00.0 0.0 0,0 0,( 2 500.0

vĺátvás tér l5. ĺroda átalakÍtás I 500.0 I 500.0

f Déri Miksa u.3. felúiítása s00.0 500.{

)eIső áŕcsoDortosĺtás I 000.0 I 500.0 -2 s00.{

0.(

J 0,(

Módosĺtott felúiĺtások MoD I 500.0 500,0 0,( 0,0 0ĺ 2 000.{

Beruházások ELOZO 5 000,0 6 500,0 7 000.( 0'0 0,( ĺ8 500'(

Jcwiteli rendszer b esreŻése 4 s00-c I 000,0 3 500.(

2 Nanmy.víznosó berend.és kisteherautó beszeu. 2 s00.( 2 500.{

Koszorú u. łiltöző' smciá|is blokk kialakítása'
efrłÁśhÄwítÁ< 0.0 0,(

Mátyás téľ 15. irodák iľodai berendezések
hmtapá<o |zlímátł heczpra|éce s 000,0 5 000,(

kertészeti raktáľ kialakĺtása 0.( 0,(

Déń Mĺksa 3. kerületi po|gárőrségi központ
kialakításához irodabútorot ö|ttiző szekrények

800,( 800,(

létszámbővülés miatti infoľmatikai hálózat
átalakĺtása. plusz munkaállomások kialakítása 1 200.0 I 200,(

8
útkarbantartáshoz l db haszongépjármű beszezése 2 s00.0 2 500,(

9 műhelv szkłĺzállománv bővítése I 000,0 I 000.(

10 kertészeti szkłizök beszezése 2200,0 2 200.(

l1 traktor és nacytelisĺtményű fűnyíró beszezése 2 500.0 2 500.(

tf öntözĺéshez haszonsépiármű beszenése 2 500.0 2 s00.(

13
Teleki tér és KáIváńa tér vízcsapok felszeľe|ése'
\Ď, 

^} 
Äblĺ á|i,ż ą r u i ÁííÍ 6<é I 000.0 r 000.(

t4 ľelefonközDont kialakítása ĺ50.0 ts0,(

t5 Koszorú u. úi konyha kialakítása 1420,0 | 420,(

l6 belső átcsoDortosítás 1147,5 f 851,4 -2 139.8 439,i 2298.t

t7 0,(

Módosított beroháások MOD 16 847,! 9 1s1.4 20 630.2 439,1 0,0 47 068.t



Józsefváľosi Városüzeme|tetési
SzoIgálat

Testüĺeti ü|és
jú|ius

e/ Ft-ban

Megnevezés Időszak
80101

|gazgatőság

80102

Jófiúk
Biztonsági
SzoIgáIat

80103
Telepiilésüze-

meltetés
Szakmai
Központ

80104
Léle|úáz"

Lé|ek Progľan

80105
Teleki téri piac

80100

VárosiizemeItetési
SzoIgálat Összesen

Egyéb felhalmozási kiadások ELOLO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,( 0,(

I 0,(

2 0ĺ
J 0,0
Ä 0,0

5 Mód.ecvéb feIhaImozási kiadások MOD 0,0 0,( 0,0 0,0 0.( 0.0

Fe|ha|mozási' fe|úiítási tarta|ékok ELOZO 0,0 0,( 0'0 0,0 0,( 0,0

I 0,0

L 0,0

0,(
Ä 0,(

5 0,(

o 0,(

1 0,(

Mód.felhalmozĺsi. f€lúiítási tańalékok MID 0.( 0.0 0.( 0,{ 0,( 0,(

Módosĺtott kiadási előiránvat ôsszsen: MOD 96 491.t 119 713,8 f14 s06,3 3t 684,4 28 E63.( 49| 258.Í

Váltoás łisszesen (osszMoD - ossz.ELoZo) 32129,1 18 986,8 29 s64.3 3 077,1 -8 169.( 75 588,J



Jozsefuárosi VárosiizemeItetési
SzoIgá|at

TestÜ|eti ü|és
július

e/ Ft-ban

Megnevezés Időszak
80101

Igazgatóság

80r02
Jófiúk

Biztonsági
SzoIgáIat

80ĺ03
Telepü|ésüze-

meItetés

Szakmai
Központ

80104
Lé|ekház"

LéIek Progran

80105
Teleki téri piac

80100
VárosiizemeItetési
SzoIgá|at osszesen

B.. BEVETELI ELoIRÁI{YZAT ELOZO 64362.0 ĺ00 7z7.0 r84 942.( 28 606,1 37 0ól,A 41s 669,1

Intézményi működési bevételek ELőZÓ 0,0 0,0 0'( 0,{ 37 0ts2.A 37 032,(

riac működési ktg. átvitele az önkořmányathoz kt.
l23l20l2.(vII.05.) sz határont srerint 20|?.
r[Út|ś'ńtś l-fÁ| -16 534.(. -16 534,(

2 0,(

3 0,(

Mód.intézménvi működsi bevéŕelek MOD 0.0 0.0 0,( 0,( 20 498,( 20 498.(

rámocatásértékű működési bevételek ELOZO 0,0 0,0 lt 235,0 0,{ 0,( 1t 235,(

0.(

2 0,(

3 0,(

vĺód.támoeatásértékű működési bevételek MOD 0.0 0.0 lt 235.0 0,0 0,( 11 235.(

Működési célú pénzeszközátvéte| á||amházt.kĺvülről ELOZO 0,0 0'0 0,0 0,0 0,( 0,0

0,0

0.0

J 0,0

Mód.nűlł. célú pénzeszközĺtvéĹá||amháztart.kívülr. 0.0 0,0 0,0 0,0 0,( 0,(

Műki'dési c.e|őző évi péĽmaradvány iqénybevétel 0,0 0,0 9 277,0 0,0 0,( 9 277.(

0,t

0,(

0.(

Működesi c.előző évi péMmaradvány iqénybevétel MOD 0.{ 0.Ú 9 277,r 0,0 0,( 9 277,(

Támogatásértékĺi beruh.és fe|új.bevételek ELOZO 0,{ 0,( 0,0 0,0 0,( 0,(

0.(

2 0,(

0,(

Mód.támosatáséŕ.beroh.és felúi'bevételek MOD 0.( 0.( 0.{ 0.0 0,( 0,(

Felhalmoási bevételek ELOZO 0.( 0,( 0,( 0,( 0,( 0,(

0,(

2 0,(

Mód.felhalmozási bevéte|ek MOD 0,( 0,( 0,( 0,0 0,( 0.(

Felürye|eti szerotől kápott támogatás (működsi c.) ELOZO 58 3ó2'( 92727,( 157 430,( 28 606,1 0,0 337 t25,',,

|42120l'2'(W.19')sz.Kt.hat.alapján szelekív hull.gyujt. 734.3 734.3

2 Kálvária tér zöld területének megúiítására 954.( 954.(

J Szkmai anyagok besrezésére

Guttenberg téri játszópaĺk rendbehozatďáĺa

-3 500.( -3 500,(
Á 600.0 ó00'(

) Kozp.á||.tfun.2o 1 f. évi trI-IV.V.havi bérkompeuáció 41-4 4|'Ą

6 | 97 /20 | 2'(v I'lf ')sz.Kt.hat.aIapián 5111 5 1t1.{

7 [llesá|is szemétszíll'szlák onk.kieevenlítése miatt -7 500.0 -7 500.{

8 Illegálís szemétsáll.szlak tnk.kiegyeĺrlítése miatt -4 572.0 4 s72.(

létszámfejlesaés 2012. jlĺiu 5-i kt. ulésen elfogadva
|' 46ĺ-4 0.( t0 926.3 -580,9 0,c 11 80ó.t

t0 pótigények 13209.1 |7 335.Ą 18 291.5 3 177.: 231.0 52244,(

u

piac műkiidésĺ ktg. átvitele az önkoľmányzathoz kt.

2f3 l207z. (v il.05.) sz haĺá rozat sze nnt f 01f .
aususztus l-tő| kiadásihoz támopatás 8 134.0 E t34.(

t2 0'(

Mód.felügye|eti szerotől kapott támogatás(mĺi|Ĺc.) MOD 18143,6 L|0 062,Ą 173 364,1 31244.7 I 36s.( 40ĺ 179.t

Felügyeleti szentő| kapott támogat.ás (fe|haIm. c.) ELOZO ó 000.( I 000.( 7 000.0 0.0 0.( 2t 000.(

Üewiteli rendszer beszezésére 4 s00.( I 000.{ 3 s00.(

2 Nagyny.víznosó berend.és kisteherautó beszeu. 2 s00.0 2 s00.(

pótigények 7 847.: 2 651,4 tl 130.2 439,i 22 068,t

Mód.fe|ücveleti szeBtő| kaDott támoeatás(felh..c.) MOD 18 347.a 9 ó51.ł 20 630.2 439,i 0,( 49 0ó8't

Felhalm. c.e|őző évi péumaľadvány igénybevétel ELOZO 0,0 0,0 0,0 0,( 0,( 0,{

0,0

0,(



Józsefuárosi Városüzemeĺtetési
SzoIgálat

Testü|eti ü|és
július

Megnevezés Időszak
8010r

Igazgat,őság

80102
Jófiúk

Biztonsági
SzoIgálat

80103
TeIepii|ésiize-

meItetés

Szakmai
Kłizpont

80ĺ04
Lélekház'

Lélek Pľogran

80105
Teleki téri piac

80100
VárosüzemeItetésĺ
SzoIgáIat osszesen

3 0,(

Mód. Felhalm. c'előző évi pénzmaradvány
MóD 0,0 0,0 0,0 0.( 0.( 0,(

vĺódosított b€vételi előiránvat ôsszesen: MOD 96 49t.r 119 713.8 214 50ó.3 3t 684,4 28 863,( 491258.(

Változás összesen (osszMÔD - Össz.ELOZÓ) 32129,1 18 986,8 f9 564,3 3 077,1 -8 169.( 75 588.!

Mód. kiadás előir - Mód. bevét€li előir. 0,0 0,0



Integľációs rendszerben ľészvevő pedagógusok anyagi támogatásaĺ kőzpontosított
állami támogatás

3 számű melléklet
te

Bevétel Kĺadás

intézmény megnevezése crm

miĺkiidési
felügyeleti

szeľvi
támogatás

személyi
juttatás

munkálta
tőt

teľhelő
jáľulékok

és

szociális
b.ozzájá.ľ
ulásĺ adó

osszesen

Defü - Diak Altalanos
Iskola 71500-02 720^0 566,9 1 53,1 7f0,0
Lakatos Menyhéľt
Józsefuaľosi Általános
Művelődési Központ 71500-01 475,4 374,0 101,0 41s.0

Losonci Téri Altalanos
Iskola 71500-03 2 337,5 1 840.5 491.0 2 337.s

Molnar Fernc Magyar -

Angol Két Taníýási
Nvelviĺ Altalá''os Iskola 71500-05 r 62s.0 1279.5 345,5 r 625,0

Németh Lźsz]rő Altalano s

Iskola 71500 1 287,5 1013,8 Ll)rl l 287,5

Németh Lász|ő Altalános
Iskola, mint Pľáter
Általanos Iskola iogutód 71500 1 395,0 I 098,4 296.6 I 395,0

Vajda Péter Enek - Zenei
Általĺĺnos és Sportiskola 71s00-06 845,3 66s.6 179.7 845,3

łisszesen 8 685.3 6 838.7 l,846,6 g 685,3

előteľiesztés 28.ponthoz



Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések kiegészítő támogatása lközpontosított állami
támogatás

4 szálmű melléklet
előteri esztés 29.ponthoz

Bevétel Kiadás

intézmény megnevezése clm

műktidési
felĺigye|eti

szeľvi
támogatás

személyi
juttatás

munkálta
tót

terhelő
járulékok

és

szociális
hozzájár
ulási adó

dologi osszesen

Deák - Diak Altalanos
Iskola 71500-02 1 280,0 0.0 0,0 1 280,0 1 280,0

Lakatos Menyhéĺt
Józsefuarosi Általanos
Mrĺvelőđési Kĺjzpont 71s00-01 608,0 0,0 0,0 608,0 608,0

Losonci Téri Altalanos
Iskola 71s00-03 2 992,0 1311.3 318"7 1362,0 2992,0
Molnár Fernc Magyaľ -
Angol Két Taníýási
Nvelvű Általanos Iskola 71 500-0s 2 080,0 600.0 745,8 r 334,2 2 080,0

Németh LászIő Altalános
Iskola 71500 1 648.0 360,0 8J,5 1200,5 1 648,0

Németh LźszIő Altalános
Iskola, mint Práter
Altal'ános Iskola i oeutód 71s00 1 488,0 0,0 0,0 I 488.0 I 488,0

Vajda Péter Enek - Zenei
Altalanos és Spoľtiskola 71500-06 1 504,0 0,0 0.0 I 504,0 1 504,0

ässzesen 11 600.0 f 271.3 552,0 I776,,7 11 600.0



Pľáteľ Alta|ános Iskola ( 71500-04 cím ) kti|tségvetési teljesítése20t2. jtilius 3l-ig

BEVETELEK
Támogatások saját
k ltségvetési szervek
mrikiidési feltigyeleti
tÁĺnooatáąe

I. fé|évig
jÓváhagyott
mÓdosított
ei.

Mtĺk dési cél
támosatásértékli bevétel

jelen
rendeletben
foglalt
mÓdosítások
kal
mődosított
ei.

Intézményi mrĺktidési
bevételek
Mtík dési elózó évi
pénzmaradvźny
isénvbevétele
E|ozo évi mÍikiidési célti
maľadvánv átvétele

teljesítés

míikodési bevételek
osszesen

l7l 700.0

E|ozi5 év i felhalmozási,
fel jítási pénzmaradvány
ipénvbevétele

mÓdosított
ei és

teljesítés
kĺiliinbłizete

262.3

171 918.s

F el h alm o z ás i, fel j í t ás i
bevételek osszesen

4 165.0

Bevéte|ek mind tisszesen

2 016.0

262.3

meglegyzes

125 570.4

4207.5

4 700.0

KIADASOK

bevételi
kiesés miatt
ttiľlés/
bevételi
täbblet
miatti
emelés

Személyi iuttatás

182 843,3

5. számrĺ mel|éklet
ezeľ forintban

MunkáltatÓt terheló
járulékok és szociális
hozzáiáruIásiaďő

612

2 016.0

.0

3 914^0

46 348,5

4 700.4

jogutÓd

intézményt
megilletó
bevételek és

kiadások ( -
+ éľtéket
jelent)

116

t 83 104,3

2 016.0

-349.7

.0

I 16,0

182 9s9.3

4',700.0

293.5

míikiidési
céltratlékr
a helyzett
e| irányza
tok (- +
értéket
jelent)

I 36 812,0

il6

104 730.3

Í)

I 16,0

0

183 220,3

.0

épĺilet
míÍkiidtete
tése
becsĺiIt
kiizĺizemi
díjak
11602 cím

0,(

116

27 117.9

46 292,3

0 .0

,0

349,i

t}s 462.1

I 16,0

136 928.0

-40 612.1

-tq? I

27 33t,9

0.0

72 654,0

egyenleg

0,(

0,0

0,0

46 292,3

-s 396.9

19 082.0

0.0

0,c

32 808,1

56,2

0 .0

0.0

0.0

0

-40 612,1

0,c

.0

8249,9

0 .0

0.0

0,0

0,0

339.5

0.0

56,2

-s 396,9

0.c

0

0,0

.0

0

0,0

-40 612,1

.0

0

0 I

0.0

0.0

0,0

0,0

-27 844.9

0.0

0,0

-5 396,9

0.0

0

-7 161,8

339.5

tl

0,0

0 .0

0'0

0.0

0

0.0

o

0.0

339.5
0 .0

4 963.2

0.0

0 .0

I 088.1



Doloei kiadások

I. félévig

iÓváhagyott
mÓdosított
ei.

Mĺik désľe átadott
pénzeszkőz
á||aĺĺlháúr atás on bęltilrę
ę1ozo évimrĺk dési
nénmąter7vÁnv Áł^ÄÁc^

jelen

ľende|etben
foglalt
mődosítások
kal
mÓdosított
ei.

Ellátottak pénzbeli
iuttatása
Mĺíkodési kiadások
osszesen

teIjesítés

Beruházások

47 458.9

F e l h ąlm oz ás i, fe l j ít s i
kiadások osszesen

mÓdosított
ei és

teljesítés
kĺiliinbiizete

Kiadások mind tisszesen

46 774.1

I 561.0

Céliellesĺĺ kiadások

megiegyzés

1975.2

Cafeteria járulékokkal
esviitf

bevételi
kiesés miatt
ttirlés/
bevéte|i
ttĺbblet
miatti
eme|és

182 843.3

Ę 242.a

I 561.0

PedagÓgus továbbképzés

116.0

k zĺizemi
díjak
tulteljesítése
nettó 3428 e

Ft, bruttÓ

4.354 eFt.

1975,2

vásárolt élelmezés bruttő
ŕisszephen

I 16,0

jogutÓd

intézményt
megilletó
bevételek és

kiadások ( -
+ értéket
jelent)

183 104.3

182 959.3

3 532.r

1 561.0

torzsgárda jźlrulékokkal
esvütt

I 16.0

jubileumi jutalom
iánllé,kokkal eqvÍiff

240.0

136 779,0

I I6.O

miÍkiidési
céltľatlékľ
a helyzett
e|(5irányza
tok (- +
éľtéket
jelent)

183 220.3

kettós béľkifizetés
iárulékokkal eeYiitt

149.0

0.0

7 ',787.C

1735^2

149.0

épĺilet
míĺktidtete
tése

becsült
kiizĺizemi
díjak
11602 cím

46 325,3

136 928.0

183,0

l7 019.0

-33,0

7 787.0

-33

ttf.0

46 292,3

-5 605.Ą

,0

0,(

122.1

16 334.2

egyenleg

599.0

4 091.0

s 18.0

0,0

-3 661;l

It2

l4

23,2

L2 400.0

.0

n

3 696.0

599.0

0.0

JJ .(

-40 612,1

33

518

0.0

108

,0

0.0

.U

0 .0

3 934,2

599.4

56,2

I

0

-l

.0

0,0

735.2

518.0

-s 71 1.8

-s 396,9

112.0

-40 612,1

0,0

0.0

-0.4

0.0

0,c

0.0

0,0

-5 396,9

0 .0

0,0

0,(

0 .0

.1. Ą

0.0

-2 210.8

0

0,0

339.s

0,(

0'0

0

0.c

.0

0,(

0,0

0

0.0

^0

0,0

339.5

0.0

0

-3 661.7

.0

-725.8

0.0

0,0

0.0

0.0

| 48s.2

0,0

0.0

108

0

0,0

.0

I

0

0.0

.0

t12

0.0

.0

-'726.2

0.0



ręhab i l itác iÓs ho zzái áru|ás

osszesen

I. félévig

iÓváhagyott
mÓdosított
ei.

létszámbóvítés és

intézményi beolvadás
miatti kłi|tséeek

jelen
ľendeletben
foglalt
mÓdosítások
kal
mÓdosított
ei.

ręndszęres személyi
iuttatás
k ltséstérítések
tlilÓra

2218.4

te|j.ÖsnÖnzo ZYo-os

kerkieg

28 436.0

teIjesítés

caÍéteria

f2fó
pedagÓgus

véekie
iubileumi iutalom

mődosított
ei és

teljesítés
kĺiItinbiizete

2 218.0

állományba nem tartozÓk
bére/felmentés
munkavészés alÓl

27 690.3

légĺtés

2fó okt.
segító

15 416.4

meebízási díi munkakÖz'

r 662.0
1,9 284.4

személvi iutttás osszeserl

37s.3

megiegyzés

766.2

szo ciáli s hozzájźlru|ási aďő

4Íő
technikai

bevéte|i

kiesés miatt
ttiľlés/
bevételi
ttibblet
miatti
eme|és

3s6.8

1 401.1

cafereia után EHo

| 3s4.2

munkáltatőt terheló

iárulékok és szociális
hozzájárulási adő

.s.gzesen

556.0
8 40s.9

909.3

0.0
0,0

ässzesen

jogutÓd

intézményt
megiIIetó
bevételek és

kiadások (.
+ éľtéket
jelent)

I 668,0

32.4

2

dolsi kiadások

1t 1.5

1t

ręhabilitáciÓs hozzźiár

0.0

6.3

61,8

SZJA

0.0

0.0

21 927.8

l8 485,5

kÖztizemi díjak
megmelkedése miatt (

becsült sszes)

0,0

mĺĺktidési
céltľatlékr
a helyzett
e|óirányza
tok (- +
értéket
jelent)

64.9
222.8

5 453^6

0,0

766.2

0.0

0.0

_)1) t

161.1

0.0

0.0

éptilet
miÍktidtete
tése
becsĺilt
käzüzemi
díjak
11602 cím

454,1

1545.0

I 688.5

2 416,4

-s56.0

s 6r4.7

909,3

-3 492.6

387

0,0

571 5

.0

/ł J/z.l

I 3.3

4 532,i

0.0
257.8

l120.3

-3 661.7

egyenleg

0.0

400,3

27 844,9

6l.t

26.5

0.0

6 960,t

0.0
2r.2

1146,8

0.0

0.0

200.9

716r,8

0.0

0.0
42.Ą

0,0
979,1

0.c
556.0

0.0

ą)1 A

4 228,C



irodaszer nyomtatvány,
tisztítÓszer tanulÓi
létszámeemeIkedés miatt(
bęcstilt osszes)

I. félévig
jÓváhagyott
mÓdosított
ei.

dologi kiadás ok osszes en

jelen
rendeletben
foglalt
mÓdosítások
kal
mődosított
ei.

łisszesífve
szęmélvi
iárulékok
doloei

teljesítés

0.0

mÓdosított
ei és

telj esítés
külänbtizete

2 57,8

40 612.1
27 844.9

'7 161.8

0.0

s 60s.4

2 t,2

megiegyzés

bevételi
kiesés miatt
tiiľlés/
bevéte|i
täbblet
miatti
emelés

0,0

r')4

s00,(

jogutÓd

intézményt
megilletó
bevételek és

kiadások ( -
+ értéket
jelent)

5 605.4

míĺktidési
céltľatlékr
a helyzett
e|óirányza
tok (- +
értéket
jelent)

épĺiIet
miĺkiidtete
tése

becstilt
kłizĺizemi
díjak
11602 cím

egyenleg



Címrend 1. számú mellóklet

Józsefuáľosi onkormányzat címrendie 20t2. év

Cím és

alcím Megnevezés

rYreglegyzes
Polgáľmesteri HivataI
szery ezeti e gys é geihez

kapcsoIódás'
nyiIvántaľtás

11101 Tisztségviselők és bizottságok saiát keretei Polgármesteri Kabinet

ITT02 Nemzetkrizi Kapcsolatok
Polgármesteri Kaburet,
Jegyzői Kabinet

11103

PR tevékenységek és Józsefurírosi Ujság
szerkesztése

Polgármesteń és Jegĺzoi
Kabinet, KulturáIis Iroda

il 104

Helyi rendelet a|apjtn kitiintetésekhez jutalom,
rendezvények, köztisztlĺiselői, pedagógus, szociális

munka, Semmelweis napi rendezvények,
kcizmeghallgatás, becsiiletkereszt, munkáltatói

köIcsön.stb.
Polgármesteri és J egyzi5i
Kabinet. Kulturális Iľoda

11105

Tagsági díj ak, alapítvanyok, civil szervezetek,
sportegyesületek, egyházak támogatása

Polgármesteri
Kab inet,Jegłzői Kqb inet,

Kulturális lroda

11106 uľes

IIIOT Taľtalékok Pénzigy IJgyosztá|y

11107-01 Mfüödési cél és általĺános tntalék Pénzugy Ügyosztály

rrt07-02 Felhalmozási céltartalék Pénz,lgy |Jgyosnály

I I 107-03

Fej lesztési célú vagyo ngazdźlko dasi keret,
cé|tarta|ék PénzíigyiUgyosztÁ|y

11108

Egyéb feladatok ( helyi adók, tamogatások,
pénzmaraďvány, stb.) Pénziigyi Ügyosztály

11108-01 Helvi és központi adók Pénzüryi lJgyosztźiy

1 I 108-02 Támoeatások Pénziigyi |Jgyosztá|y

I I 108-03 E gyéb feladadok, p éĺwmar adv źny Péw;igyiIJgyosztá|y

II2OO
oktatdsĹ kijzmíívelődési, ifitisdgi és sport

felaďatok

t120t oktatáshoz kapcsolódó feladatok

numanszorgarTatasl

Üryoszuíly
Intéznénytělĺiryeleti
Iľodáia

11202 Ktizművelődési feladatok Kultuĺális koda

II2O3 Ifiúsáei és sport feladatok Kulturális lrodą

11204 P edaeóeiai szakmai szoleźI|tatáls felađatok

ľirrmanszolgalEltasl
Üryoszĺíly
Intéznényfelügyeleti
irodája

11205 tires



Címrend 1. számú melléklet

Józsefvárosi Onkormánvzat címrendie f0|2. év

Cím és

alcím
Megnevezés

lYreglegyzes
Polgármesteri HivataI
szervezeti egységeihez

kapcso|ódás'
nyilvántartás

11s00 S zo c iúlis fe ladatelldtds

1 1301

Szociá]is feladatok kivásaľlásą szociális
szoIgéitatttso k, pI' S zi gony Al apíwány,'' LÉLEK

Pľogram''

ť o lgarmesrcrl es J eg/zol
Kąbinat,
Humánszolgáltatási
Úgłosztály

r1302 Közfoglalkoztatźs

Jegyzor Kabrnet,

Humánszolgáltatási
Üryosĺály

I 1303 Szociális rászorultsáei szociális segélyek

HumánszolgáltatáSl
Üryosztály
Családtĺámogatási Iľodáj a

TT3O4 Szociális rászorultsági gyeľmekvédelmi segélyek

HrrmánszolgälEtasl
Ügyosztály
Csaláđtámogatási Iľodáj a

11400 Vagy o n k eze lés i fe ladato k
11401 ures

r1402
K<irnyezetvédelmi feladatok ( parlagfrĺírtás,

kisállattetem elszállítás) Gazdálkodási Üryosztály

1 1403 Ko ztisztasáei feladatok Gazdálkodási Ügyosaály

t1404 Közteľtileti feladatok Gazdálkodási Ügyosztály

r1405 Ko zvíLágitás, kaľác s onyi dí szkiv ĹIágítás Gazdálko dasi IJ gy o sztä|y

11406 UtkaÍ miatti kártérítés Iegyzoi Kabinet

II4O7 Teleki téri piac Gazdálkodasi |J gy osztźl|y

1b00 Vagyon és lakósgazdólkodds

1 1501

Iť1ű hazasok lakásvásľlási tamogatásą helyi
támogatás Gazdálkodási Üryosztály

n502
Y agy ongazdálkodás, elidegenítés,

vagyonnyivźntartás, Gazdálkodás i |J gy o sztá|y

11600

onkormdnyzati tulaj ďonú, vag1l ľés ztulaj don ú
Gazďas dgi Társ as dgok által végzett

v ugy ong azddlko dds í és v agy onkezelés í Íeladato k

I 1601

I őzsefv áľosi Ki sfalu Kft . áltď v égzett intézményi
karbantntások,felújítasok,beruhźzősok,utés

közterĺiletek felúi ítasa, bensházása
Kisfalu Kft és a
Gazdálkodási ĺJ gy osztáĺy

1r602

Józsefuarosi Kisfalu Kft . által v égzett feladatai
helyiségbérb eadás, értékesítésęk, taľsashaz

trrlaj dono si képvi s let, |akás gazdá|ko dás, önkényes
lakásfogIalók

kikö ltoztet ése,|akőhźzmfü <jđtetés, lakásfelúj ítás,stb Kisfalu Kft és a
Gazdálkodási IJ gy osná|y



Címrend 1. számú mel|ók|et

Jĺózsefvá rosi onkoľm ánvzat címrend i e 20t2. év

Cím és

alcím Megnevezés

rYrEB|ęg,yzęs

Po|gáľmesteľi HivataI
szerv ezeti egységeihez

kapcsoIódás'
nyiIvántaľtás

I 1603

Corvin Sétĺĺny Projekt REV 8RT bonyolítasában (

hitel, kölcsönök,váltók tĺirlesztése és kamatai
nélkül) Gazdálkodási Ügyosztáty

11604
Magdolna nagyed projekt REVSRt.

bonvolításában Gazdálkodási Ügyosztály

I 1605 Rehabilitációk, fei lesztési proi ektek G azdálkodás i IJ gy osztá|y

IITOO Egyébfeladatok

rt70l
hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönĺjk törlesztése,

váltók és kamatai, kezességvállasok PénzngyiIJgyosztá|y

1r702 Polgari Védelmi feladatok Polgári Védelem

r1703 F oépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítéseFóépítész

rt704

Egészségügyifeladatokel|átźsa,f ogászatiellátás
kivásĺírlásąpnvatizá|torvosokáfu źi|a|tkö1tségei,

gyermekorvosi ügyelet dí1ánasa, stb.

Humanszolgaltatasr
Ügyosztály
IntéznényfeIi'iryeleti
Irodája

11705

Taĺsashĺázak vissza és vissza nem térítendő
felújításitámogatísai,gźuvez.f elt$ításhozk<ilcsön

nyr!| tás, panelpro gram Gazdálkodási Üryosztály

t1706-0r
onkoľmányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (

vagyonbiztosítás, szemtink fénye, hőszolgáltatás) Polgármesteri Kabinet

r1706-02

onkoľmányzati feladatokhoz kapcsolódó
kártérítések, ügyvédi díjak, peľes ügyek,

kĺinywi zs g źt|at, v alarlint előző ekben nem szerepl ő

feladatok Polgármesteri Kabinet

r1800
onko rmdny zati tulaj don ú, v agł rés zt ulaj do n ú

G azdas úgi Tdrs as dgo k tdmo g atds a

1 1801

Józsefuaros Gyermekek Üdtiltetésé ért Kozhaszntl
Nonproťlt K-ft.

Gazdálkodási Üryosztály,
Humlínszolgáltatási
ĺJgyoszĺa|y

Intézrnényfeliigyeleti
Irodáia

TT8O2

B áľka Józs efu ĺíro s i S zíĺtház é s Kulturáli s No npľofĺ
Kft.

Gazdálkodási Üryosztály,
Kultuľális Irodája

11803 ures

11804
Józsefuaĺosi Kulturális és Sport Kiemelten

Kozhasznú Nonprofit Kft.
Gazdátkođás i IJ gy osnáIy,
Kultuľális Iroda

1 1805

Józsefu aľosi Közĺisségi Házak Kiemelten
Kcjzhasznú Nonpľofit Kft .

G azđálko dás i TJ g o sztá|y,

Kultuľális Irođa



Címľend 1. számri mellóklct

Józsefvárosi onkormánvzat címrendie 20lf. év

Cím és

aIcím
Megnevezés

lYreglegyzes
Po|gármesteri HivataI
szeľvezeti egységeihez

kapcsoIódás'
nyilvńntartás

KOLTSEGVETESI.I SZERVEK
ĺĺtJ:#ľ* g{*#ffi **ffiiNiffi #9*ffi

12100 Hatósúgi és egyéb feladatok
12101 Ĺires

12102 Építésisazeatási fel adatok
Hatósági Ugyosztály
Építéstiryi Irodája

r2103
Igazgatási, ható sági tevékeny ségek,

źů|ategészsésüsyi fel adatok Hatósági Uryosztály

r2104 ures

I2TO5 Gyeľmekvédelmi feladatok segélyek nélkül

Humanszolgaltatasr
Ügyosztály
Gyermekvédelmi Irodája

I2IO6 Gvámhivatali feladatok Gyámhivatal

12101
o kmĺínyiro da és Ügyfe IszolgáIati U gy o sztaly

tevékenységei
12200 Hivatal mííködtetése I,gyző

12201-01 Hivatal műkodtetése
Szervęzési és Uzęmęltetési
|JgosztÁ|y

1220t-02 Hivatal informatikai feladatai ĺegyzói Kabinet

r220r-03

Hivatal munkáját segítő szakétői, ügyvédi
díj ak,IS o, v agy onéĺtékelés, belső ellenőrzés,
foglalkozásegészségügyi feladatok, és egyéb

előzőekben nem szereplő feladatok Iegyzői Kabinet

12201-04 Nemzetisépi onkormánvzatok mfüödtetése

JęgJzoL l(abmet'
Szervezési és Üzemeltetési
ĺJgyosztáIy

12202
Hivatal aka]mazottainak bérei j utĺatiás ai,

tovźtbbképzése,vezetőkreptezentźĺciójąstb. Jegyzői Kabinet

12300 K ép v is e l ők- t is zt s é gv is e l ők PoIgúrmester

12301
Képviselők,tisztségviselők,ktilső bizottstąi tagok

díj azásai, kö lts é gtérítés ei
legyzoi Kabinet és

Polgĺĺrmesteri Kabinet

12302 uľes

30100 K ö zt e r ii l e t -fe l ti gy e l et
iindllőan mĺĺködő és
gazdóIkodó intézmény

30101 Közterület-felügyeleti felaladatok
30102 Térfieyelő-kameredszer működtetése

30103 Kerékbilincselési feiadatok
30104 KerĹiletőrséei feladatok



Címrend 1. számú melléklet

Józsefvárosi onkoľmányzat címrendie 2012. év

Cím és

alcím Megnevezés

lYrcBlęByzęs
Polgármesteri Hivatal
szeľľezeti egységeihez

kapcsoIódás'
nyilvántartás

30105 Paľkolási feladatok

40100
Jĺízsefváľosi CsaládsegÍtő és GyermekjólétÍ

Käzpont
öná|lóan működő és
gazdálkodó intézmény

40100-01 osziľózsa Gondozó Szolgálat
łinál|óan műkiidő
intézmény

40100-02 Ecyesített Biilcsődék
onalloan muKodo
intézménv

50100 Egészségügyi Szolgálat
onálloan muKodo es

gazdá|kodĺí intézmény

ó0100 Tátika Napköziotthonos Ovoda
önállóan működő és

gazdálkodó intézmény

60100-01 Gyeľek-Virág Napkiiziotthonos ovoda
onalloan mul{odo
intézmény

60100-02 Kĺncskeľeső Napköziotthonos ovoda
tináIlóan mĺÍkiidő
intézmény

60100-03 Napľaforgó Napköziotthonos Ovoda
Ôna||oan mukodo
intézmény

60100-04 uľes

60100-05 Váľunk Rád Napköziotthonos óvoda
önállóan mĺÍkiĺdő
intézmény

60100-06 Napsugáľ NapktizÍotthonos Ovoda
önál|óan műkiidő
intézmény

60100-07 Százszor szép Napkiizio fth onos ovo da
öná|Ióan mĺĺködő
intézménv

60100-08 Sziváľvány Napkiiziotthonos ovoda
iinállóan műkiidő
ntézménv

60100-09 Hétszínviľág Napkiiziotthonos óvoda
onäloan müKodo
intézmény

60100-10 Koszoľú Napktizíotthonos ovoda
önáIlóan miiktidő
intézmény

60100-11 Mesepalota Napköziotthonos ovoda
onállÔan mut(odo
intézmény

60Í00-Í2 Pĺtypans Napközĺotthonos óvoda
önállóan mĺĺködĺi
intézmény

60100-13 Katica ovoda-Biilcsőde
łinállóan műkiidő
intézmény



Címľend l'. számú melléklet

Józsefvárosi onkormánvzat címrendie 20Ĺ2. év

Cím és

alcím Megnevezés

lvreglegyzes
Po|gármesteri Hivatal
szeľvezeti egységeihez

kapcso|ódás'
nyiIvántartás

71500 Németh Lász|ő Altalános Iskola
Ĺiná|Ióan míÍködő és

gazdáIkodó intézmény

71s00-01
Lakatos Menyhéľt Altalános Művelődési

Ktizpont
önállóan míÍködő
intézmény

71s00-02 Deák.Diák Altalános Iskola
tináIlóan mĺiködő
intézmény

71500-03 Losonci téľi Általános Iskola
0nalloan mul(Ôdo
intézmény

71500-04 Práter Altalános Iskola
öná|Ióan míĺködő
intézménv

71s00-0s
Molnár Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási

Nvelvű Általános Iskola
önáIlóan műkiidő
intézmény

71500-06
Vajda Péter Enek-zenei Altalános és

Spoľtiskola
önállóan mĺÍkiidő
intézmény

71.500-07

Józsefuáľosi Egységes Gyórypedapgógiai
Mĺidszeľtani Kiizpont os Általános Iskola

önállóan működő
intézménv

71s00-08
Jĺízs efu áľosÍ Egys éges Pedagó giaĺ Szakszo|gáiat

és SzakmaÍ Szolgáltató Intézmény

onälloan muKodo
intézményĺNevelési
Tanácsadó új elnevezése
2012. január l-től

71s00-09 Jĺízsefuárosĺ Zeneiskola
önállóan műkiidő
intézménv

80100 Váľosíizemetetésĺ Szolgálat
inállóan mĺĺkiidő és

gazdáIkodó intézmény

80101 IeazeatősźLe

80102 Jófifü biztonsági Szolgĺílat

80103
Teleptilésiizemeltetés/SzakmaiKozpont/Szakłnu

ľelephely
koztísztaság, út-park
karbantaľtás

80104 LELEKÍIAZ. LELEK PROGRAM
80105 Teleki Téri Piac

A



E|6irány.
znt

csopoŕ

Kiemelt
el6irány.

zat

4

KiemeIt el6irányznt megnev@ése

MiiködésÍc átadon pénzcszk z állam}áĘtatáson kĺv lľe, e4n be|ii| a lakosságnałjuttatott
l tán9Áatások. sbciá|is nászorultsás ie||esii ellátfuok

Munkálbtőt tcrhclô iánrlćkok ćł cfmiáljś hÔ',áián'|áś

I

Mük.'désÍe átadon pénzcszk z államhááaťtíson be|ijIre, ean beliil saját kÖlšégvetsi szervek
.a|ii6'^|Óli ňiLMÁ.i ł4ň^ňA1Á.ó

1

Můko,désle átadoB pénaszktiz állmhááanáEon bc|ůlre eltiz évi mĺĺkÖdési péffiaÉdvány
4}.iÁś.

MiikÖdési tafu|ék s cćlbnalćkok

Ý

Dololi kiadások

4

2012. évi k |tségvetés cĺmrendonkénti e|6iŕÁn}"zatok

Egyéb felhalmoási kiadáson bc|ill a saját kÖ|tségvetési szcNck fcliigyeleti tfuno8atá6a

Tisztségvisc|6k és bizottsági tsgok saját keÍetei

eÍedeti éi.

EŘéb fe|ha|mozáśi kiadások

Beruháąĺsok

Fchii itásoIł

etso

mÓdosi(ott ei.

MĺikÖdési kő|csÖnÖk nwitása

1

násodik
m6dosított éi.

2197 Í

40

0.0

Múk dési cćhi támoEatáséíékú bevétel

Mĺik dési @hi áNett DéEszktjz államháŻadáson kiviilró|

0,0

hĺÍmĺdik
mÓdosított ei.

Tlimo8atások saját k lśégvet*i szevek felha|moási, fel jĺtási fcliigyeleti szcNi tiĺmogatiĺ6a

MůkÖdai e|őzö wi oénmaŘdvánv iqénvbevétele

0.0

E|ózó évi múk<jdési eI maradváív áfuétele

0,0

i a4li

tl

eredeti ći.

0.0

El uó évi felha|moási. fc| iitsi DélmaŘdvánv ipćnvbcv&clc

Fe|halmoási támopatlisćftékiĺ beváe|

Nemzetk zi kápcso|ĺtok

| 0,0

é|s6

mÓdosított ei.

FelhalmozásB áNett DénzeszkÖŹ

Felha|mÔŹáŚi hevétcl

0
400

nÁsodik
m6dosĺtott ei.

0.0

0

hŔťmAdik
mÓdoŚított ei.

n

0.0

PR tcvékeÍ.]sćgck ćs JÓzscÍvÁÍosi UjsÁg sucrkesztćse

credcti ci.

0,0

2 .sz. me||éklet

ćFt

els6

EÓdosított ci

0,0

n

0.0

nÁśodik
mÓdosĺtott ei

tn

I oo

hnrmndik
m6dośĺtott ei

I o-o

tn

I 0.,

In

0

o o



ElóirÁny.
z[t

csopoÉ

Kiemelt
elóir ny.

zat

z

I l MiikÖdési kÖ|csÖn felvétel, nFjtott kó|csÖnók megtérĺjlse

Kieme|t el iriĺn}zĺt megneveése

I kerilleten belĺtli dup|ÁzôdÁs

I

Bćvétel kiadÁs kÓzôtti kil|onb uct

KtLTsÉG}lETÉsI BEvÉTELEK tsszEsEN
KtLTsÉGvETÉsI KIADÁsoK ÖsszEsEN

PÉNzÜcYI FlNANszÍRozÁs| MÚVELETEK KIÁDÁSÁ.
KÖLTsÉcvETÉst HIÁNY ÖsszEsEN

KÖLTsÉcvETÉsI HIÁNY BELsÖ FINANszÍRozÁsA (ELÓzl Évt
PÉNzMARADvÁNY rGÉNYBEvÉTELE)

KÖLTsÉGvETÉst HIÁNY KÜLsÖ FtNANszÍRozÁsÁ

Nett6 ker0let đsszesen

2012. évi kÔ|tségvetés címÍcídénkénti e|őiÍányzntok

Tisztségvise|ők és bizottsági tĺgok śaját kcÍctei

eredeti ei.
e|ső

m6dosított ci'

0.01 o.ol o.o

.'4 of'-Í

második
m6dosított ei.

hnrmĺdik
m6dosĺtofr ei.

0.0 | 0,

eredeti ei

Nemretkôzi kapcsolatok

e|ś6

mÓdosított ei.

0.ol

I o.o

mÁsodik
mődosított ei.

u,u

haímndik
mÓdosltott ei.

u,u I

PR tevćkcrrJségek és JÓzsefvÁrosi UjsÁg szerkesztésc

eÍédeti ci.

U,U

2 .sz. me||ék|ct

eF{

0.0

It 103

elso

nődosított ci

0.0

ś?ĺÁn

n

tn

nÁsodik
mődosított ei.

n

tn

hnrnádik
m6dosĺtott ei.

n

0

0.0

17 o11 ĺ

5A il



ElôirÁny.
z(t

csopoÍt

Kiemélt
e|6irány-

zit
Kiemelt el irÁnyznt megnevgésc

MĺikÓdésľe átadott pćMcszk z á||mháfrtáson kivĺi|re, ezen beliil a |akosságnakjutaton
!ám^đ.l4.^L <'MiłliG ŕ.'^ň||ŕ.áđ i.lléďi éĺ|ÁrÁ$L

2

MunkáltatÓt teÍhcl.ĺ iárulékok és sz@iális horáiárulás

Mĺik désÍe átadott pénzeszkdz államháŹaná5on beliilrc, cren be|iil saját k ltsé8rctćsi s4ryek

Dolnĺi kiarláso|ł |łamatÍi7ćtáś í vált kamatávä| eMfr.|

MĺikÖdési @lm ábdott Dénzczktjz ( államháatáson kĺvtllre)

krÁ

M k désÍc ábdott pénzeszk z állďnháŹadáson bc|iilre olőf évi múk dési pćnmaBdváĺy

7

sŽfmé|vi iuía!íś

3

k

Egyéb fe|halmozísi kiad6on beliil a saját kóltségvetési szeflek feliigyeleti támogátása

Ellábnak Dénfbe|i iuttatása

Holyi tendelet á|apján kitontetésekhe jutalom, rend@ények,...stb.

2012. évi k |tségvctés cĺmrendenkénti Gl iÍ{nyzRtok

eredÔti ei.

és céhafulékok

ćls6
mÓdosított ei.

I
7

második
mÓdosított ei.

ktilcs ntik

T4ň^''t'á.ńL LÄŤ^nti !

MŕIkí1nŕŚr RFvŕtnÍ Fk ł.tśŚzFŚFN
FEĺ'HÄĺ,MÔzÁs FEI,l''JÍTÁsr REVÉTEI,EK

Mr1kridćqi cé|li Íámóoätáaéŕékíi bevétcl

haľm{dik
mÓdosított ei.

Támogatísok saját kÖltsé8vďési s4vek fe|halmozisi' fcl'ljitfui feliigyc|eti sreNi tiłtogatása

t)

Múk&ési eliizó évi Dénmamdvánv icénvbevétcle

4

K zhata|mi bevételck

TngsÁBi díjŔk' a|apÍtÝányok| civi| s*nEctek, e8yházŔk tÁmogntása

E|őzŕi évi mĺikd'dési ehi maŔdvány áwétcle

ą?nRś

6

eredeti ei.

TáňôoátÁśÔk kňńÔňri kóhśćwďáśhő|

4707 S

l1 05

FlÄ'Ä éVi fé|h'|m^7iśi f.Liiítáśi .áli mitdvánv áfućl.|.

cls6
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