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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatás i Bizottság v éIemény ezi

Hatfuozati javaslatabizottságszźtmétra. . -

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźę javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesi,nés
mestáÍĐ/alását.

Tĺsztelt Képvĺselő _ testĺilet!

A költségvetés ďapjĺán gazdźtl'kodő szeľvezetek az áI|amhánaľüísról sző|ő f0|1. évi CXCV."
töľvény és a249ĺ2000' (XII. 24.) Kotmiíny rendelet alapjanagazdá|kodásľól feléves és éves
beszĺmolót készítenek.
A besziímoló a péĺlnlgyi _ vagyoni he|yzetet, a ktiltségvetésben meghatlíľozott bevételi és
kiadrásie(i5irán1ľzatokteljesítéséttĺikrĺizi.
Az áIlaÍnháztaĺtasrő| szőIő 2011. évi CXCV. tv.87. $ (1) bekezdésében e|őírtloljékoztntźľ;i
kötelezettség teljesítéseként az alábbiak szeľint teľjesztem elő Budapest Fővíĺos VIII. kertilet
Józsefulíľosi onkormrányzata}}|Z. évi költségvetésének I. frlévi teljesítésérőL sző|ő szciveges
beszámolőjőtt.

I. Az önkormányzat gazďálkodásának általános éľtékelése, ósszegzés az I.

ÉR KEZETT
fétévi teljesítésről
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A20I7..I. félévi módosított előkźnyzat az ęręđęti eLőirźnyzatot 8,3Yo-ka|halaďta meg, melyet
azalábbieIőfu ányzatmódosítasokeľedményeztek:

o állami támogatás
o péĺumatadvány
o műktiđési tĺímogatĺĺsértékű bevételek
. felhalmozási saját és sajátos bevételek
o kĺilcsĺinvisszatéľülés

Az előfuányzat emelkedését legnagyobb részt a 2011. évi pénzmaľadvány elólrźnyzat
ncivekedése eredményezte. A képviselő-testĺilet által elfogadott módosított e|őlĺźnyzat
főösszege 6.855 e Ft-tal alacsonyabb, mint a féléves beszámolóban szereplő előirényzat. Az
állami támogatás e|őitźnyzatát a beszźnĺlolóban meg kellett emelni, mert nem egyezett a
MAK-ná1 nyilvántartott előirányzatta|, ezéĺI az egyezőség miatt az állami tamogatas és a
tartalék e|őitányzata 6.855 e Ft-tal ncjvekeđett. Az e|óirźnyzat módositás a képviselő-testtilet
szeptemberi első rendes ülésére keľtil beterj esztésre.

Bevételek teliesítése:
Az eredeti ktiltségvetésben bevételek és hitelek címén tervezeff. t9.926.89f e Ft bevétel
2I.583.233 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előiranyzathoz képest 4í,|Yo-barl,
9.727.314 e Ft-ban realizźiődtak.
A bevételek _ hitel, pénzmaradvźny, függő bęvételek nélktili _ 16.964.924 e Ft módosított
e|őírźlnyzatá1al#zemben 8.682.,9-74 e Ft folyt be (5|,2%). A mfüödési bevételek 53,4%oła, a
felhalmozásibevételek39,I%o-rate1jesiiltek.
A bevételek e|óbányzat-csoportonkénti teljesítését az előterjesztés 1. sz. melléklete
tartalmazza.

Kiadások teliesítése:
A kiadások 2I.583.233 e Ft összegú módosított e|oirźnyzatźnak 43,3%o-a teljestilt, 9.348.693
e Ft összegben. A teljesítés a műkodési kiadásokná| 46,6oÁ-os' a felhalmozási kladásoknál
3l,SYo-os.
A kiadĺĺsok e|óirźnyzat-csoportonkénti teljesítését az előterjesztés 1. sz. melléklete
tartalmazza.

Tartalékok:
A mrĺködési és felhalmozási taľtalék e|óirányzatának atakulźsát az e|őteqesztés 1/c. sz.
mel léklete tartalmazza
Az ercdeti kĺĺltségvetésben tervezętt 20 millió Ft általrĺnos miĺkĺjdési tartalék e|őirźnyzata az
első félévben az a|źhbi jogcímeken novekedett:

- a szabad pénzmarudvźnybőI 24.806,4 e Ft-tal,
- tntéznÉnyi bevétďi többletekbol7.784,9 e Ft-tal,
- szerződésmódosításokból szźtrmaző megtakarítĺsokból |6.|75,3 e Ft-tal,
- a Bĺĺrka 20|I, évi kĺilcsön tĺĺľlesztésébőI 10.347 
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e Ft-tď,

- állami támogatĺłsi bevételekbő|3.700,9 e Ft-tal.
Az évkozi felhasznállások miatt összege a fé|évíg 25.739 e Ft-ľa csökkent, amely a
Józsefuáĺosi Viĺľostizemeltetési Szolgĺálat és a Közösségi Hazak pőtelókanyzatat miatt júlitls
hónapban mfu nullĺáľa futott.(A jrilius havi képviselő-test[ileti döntés áńvez'etése a
kiiltségvetési rendeleten a szeptembeľ havi előterjesztésben szerepel)

Az ői|ani noľmatívák céltarta]éka jelentősen nem változott, mert a normatívák ápľilisi
lemondása soľán a visszafizetési kötelezettséget kiegyenlítette az étkeztętés lemondasa miatti
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kiadási megtakarítás. A júliusi lemonđások és igénylések 3.880,1 e Ft{al csökkentették a
mfüĺjdési céltaľtalékot, mely nem jelent meg a beszámolóban még. Az október havi
normatíva lemondiísa viáľhatóan magasabb ĺisszegű lesz, mint azápnLisi és a júliusi.

A tervezett üdtilőhelyi feladatok állami normatív támogatásból az onkormźnyzat 52.500 e Ft-
ról lemonđott, meľt a normatíva igénylésnél nem volt ismert a jogszabályi vźitozźls, ezért a
taľtalék eLoirányzata is fethasználasra keriilt. Év végéig a módosított idegenfoľgalmi
adóbevételnél viĺľhatóan tulteljesítés lesz, így az év végi beszĺmoló soľán az á|Iarri
támogatások elszámolásátná| további támogatas illeti meg az önkorměnyzatot.

A civil szervezetek és az egyhźzak tźlmogatásźlra vonatkozó pá|yazat elbírálása megt<iľtént,
fe|haszná|źlsa II. félév elején viárható. A20I1. évi szabad' pénzmaľadvĺĺny terhére további -
jutalom és jarulékai, helyi adóbevétel kiesés, felmentési időre járó illetmények és jaľulékai
előfuźnyzat kiegészítése, városmarketing, nemzetközi kapcsolatok, rendőľség támogatźsa -
céltartalék képzése toľtént. Az egyéb fejlesztési tataLék - REV Magdolna negyed pľojekt
elismert költségei _ e|őírźnyzatfedezetę szintén a20|1. éviszabađpéĺwmaraďvány volt, mely
a második félévben Íe|haszná|źlsra kerül.

Az onkormźnyzat által igénybe vett hitelek és kölcsöncĺk állomanyának összege 2012.június
30-án 6.496.152 e Ft, a vźitőé 4.836.752 e Ft' A hitelek és k<ĺlcsönök állománya 20|I'
december 31.-i állományhozképest |,6%o-ka| emelkedett .;. -

AzI. féIévben a 20I|. évben megkezdett és 20|2. évre áthuződott beruhazĺásokĺa, pľojektekre
a Volksbankt ő| az alźhbi hitellehívások tĺiľténtek:

- EU Bęlvĺíros projektre
- Lakőházfelújítasra
- Teleki téri piac építésére
- Corvin Sétĺĺny Projektre

146.887 e Ft
5.201 e Ft

67.283 ęFt
7.479 eFt

A költségvetésben tervezetthitel e1őiranyzata742.080,0 e Ft volt.
A20l2.I. félévi hitelmúveleteket és a fenná]ló állomany adósságszo|gá|atát az előteľjesztés2.
sz. mellékl ete tarta|mazza".

20|2. évben új feladatolaa, projektekľe az ĺinkoľmźnyzat hitelt nem vett fel.

A váľható bevételkieséssel szemben zźro|t eloirźnyzatokat az előteľjesztés Zla. szźĺntl
melléklete rész|etezí. Az évkizben felmerülő tĺĺbbletkiadások ťlnanszkozasa éľdekében
fiiggetlentil attó|, hogy a felhalmozasi bevételekné|' aziđőarźnyosnál alacsonyabb a teljesítés,
a zźttolt eloirányzatok feloldasára volt szfüség, melynek ĺisszege 85.507,1 e Ft volt. Második
félévben további előirźnyzatok lettek ar'źtrolrás alól feloldva, szintén új feladatokľa.

Lekötiitt betétek
Az átmenetileg szabad pénzeszkĺiz.Q} az értékállóság biztosítása éľdekében - a
költségvetésről szóló rendeletbęn szabéůyozottak figyelembe vételével betétként lekötésľe
keľiiltek. Részleteiben az eloteqesztés 3. sz. melléklete tarta|maza. A lektitött betétek
ĺíllomĺánya 2.000 millió Ft,8,|Yo-kal magasabb, mint a 201|. december 3l-i ĺĺllomĺány értéke
voLt. Az emelkedést részben a bevételek és a kiadasok teljesítésének időbeli eltéľése, valamint
a taľtalékok eređménvezték.

Hitelműveletek:



osszegzés
A 2012. évi költségvetést és a gazdá|kodást, valamint a könywezetést az eIőző évhez képest
lényegesen befolyrásoltfü a20lf .januar I. napjátő|hatá|yba lépő jogszabályi változások.

Az I. felévi gazdálkodrás során likviditási probIémája nem volt az ĺjnkormźnyzatnak' A
műkĺidési bevételek teljesítése időaľányos, a kiadĺĺsok az időarányosnál ďacsonyabban
teljestiltek. A felhalmozásibęvételek és kiadasok teljesítése aziđőarőnyostól elmaľad.

A bevételek, a hitel igénybevétele és a 20II. évi pénzmaĺadvźny a kiadásokat feďezték. Az
egyensúly meglartźsát biztosította a vźrhatő bevételi kieséssel szęmben zźro|t e|őirányzatok
felhasználasanak tilalma is.

AzI. féIévi tényadatok a|apjźn a költségvetés további takarékos gazdáIkođással tartható, de.az
év végéig várható teljesítésére csak óvatos bęcslést lehet tenni.

A tervezett kiadási e\oirźnyzatokon jelentős megtakarítassal nem lehet szĺímolni. Év végéig
fedezete"t kell biĺosítani az intézméĺyeknél jelentkező gázenergia többletkĺjltségekľe,
melynek vźtrhatő ĺisszege 60 millió Ft, valamint a lakás és helyiség elidegenítési bevétęl
kiesésekľe, mely a jelenlegi információk a|apjźn 150-180 millió Ft kdrül várható. Az e|őző
évektapaszta|ataalapjánazipariizési adónál is számolni kell bevétel kiesésrę.

II. A bevételi és a kiadási előiľányzatokteljesítése címľend szeľint

11 000 cím: onkormányzati költségvetés
A bevételek és kiadások alakulás źlt az e|őteriesztés 1 . sz. mellék7ete tarta|mazza,

Bevételek teljesítése
A 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott címĺend szerinti bevételi e|őirźnyzatok
teljesítését az e|őteqesztés 4. sz. melléklete rész|etezi.
A bevételek _ hitel, pénzmarudvźny és fiiggő _ átfutó bevételek nélkĺil - a móđosított
etoirźnyzathozviszonyítva50,0%o-rateljesiiltek.

Mííkiidésĺ bevételeE

A működési bevételek teljesítését az I. szovegkĺizi tźlb|ázatrész|etezi.

*,, 1. sz. sziivegközi tá-ňlá.zzt
Me.: ezer X't

Bevételek megnevezése Módosított eĺ. Teliesítés Telj. o/o -a
Intézményi miiköđésl
bevétel kamatbevétel nélkĹil 560 722 293 427 52,3

Kamatbevételek
értékpapír, lekötött betét,

lakíselidegenítés miatti kamat
bankszĺmla kamat bevétel

100 000
s8 000

83 956
6205
5 017

84,0

r0,7

Helyi adĺíbevételek
(iparíizési' építrnény, telekadó,
eépiármű)

6277 871 3 328 074 53,0
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Atengedett adók (SZJA) 217 518 rt3 762 9?
Eryéb kłizhatalmi bevételek
(isazsatásĺ szolsáltatási díi )

59

Egyéb sajátos bevételek (lakbér,
helvisés bérleti díi. éoítésiisvi bírsás)

I 436 s35 696 146 48,5

Ađóbevételek alakulása
2. sz. sziivegkiizi táhliánat

Intézményĺ míĺkłidési bevételek:
Az íntézméný műkiidési bęvételek kamat nélhil 52,3%ołateljesii1tek.
A módosítoÍt e|oirźnyzathoz képest az alábbi feladatokon realizźtllőđott tĺĺbbletbevétel:
onkor mányzati fe l adatokhoz kap c s o l ó dó an :

o kĺjzteriilet foglalrís _ 8.578 e Ft .- '-=*.
o ingatlan alépítmények bérbeadĺása - 2.530 e Ft

A lekotĺĺtt betéthęz kapcsolódó kamat bevételek 84,0oÁ-os teljesítését az eredményezte,hogy
tervezetthez képest azőúmenetileg szabad pénzeszkiizrik nagysága magasabb volt.

Adĺíbevételek: ..:.:L'

Az adóbevételek teljesítése ĺisszességében meghaladja az időaĺányos teljesítést. Az
építményaďő és a gépjráműadó esetében a hatékony adóbeszedés eredményezett
többletbevételt. A tervezett iparűzési adó teljesítéséľe nincs az önkormányzatnaktálrźltźsa, az
e|ózo évek tapaszta|ata a|apján még bevételkiesés is vaľható. Az idegenforgďmi adó és a
telekadó tekintetében vá|tozott a lorvényi szabźiyozás, nem állt ľendelkezésre bźz;is adat a
tervezésné|, ezért mutatkozik a többletbevétel.

Eryéb sajátos bevételek:
A|akőhaz-működtetési bevételek teljesítését az előterjesztés 4/a. sz. melléklete tarta|mazza. A
bevételek - pénnnaradvlány nélkiil - összességében 48,0%o-ra teljesiiltek. A befolý lakbéľek és
helýség bérleti díjak - köztŁemi díjakkď egyÍitt _ t,|-2,6yo.kal maradnak ęI a tervezntt
időarrínyos e|ĺĺlrźnyzattól. Ennek oka egyrészt'hogy a gazdaságl válság hatźsfua a lakosság
fizetésí morálja tovább romlott, mĺísrészt a tźlrgyév febľu^áľtól hataľyba lépő, inflációval
koĺrigĺĺlt lakbéľ hatźsfua emelkednie kellett volna a lakbér jellegu bevételeknet de ęzzel
ęllentétes haĹĺst váltott ki a szociális lakbérek źftalrakjtása, a tźlmogatźsi rendszer módosítĺása'

Me.: ezeľ Ft
Bevételek
megnevezése

Eredetĺ
előírányzat

Mĺídosított
e|őíránvza;t

Teljesítés Te|j oÁ -a

Epítményadó I 900 403 1 900 403 I r75 490 61,9

Te1ekadó 28 000 28 000 32767 117,0

Bírság, pótlék 40 061 40 067 24212 60,4

Iparűzési adő' 3 764 401 3 764 40r r 79r 6ss 47,6

SZTA 2r7 st& 217 518 tr3 76f
Gépjárműadó 480 000 460 000 238 041 5r,7

Idegenforgalmi
adó

8s 000 85 000 6s 909 77,5

Osszesen 6 515 389 6 495 389 3 441836 53,0



A hátralékok csökkentése érdekében minden lehetséges eszkozzęI élt a Kisfalu Kft, főként a
lakosság megfelelő tájékoztatásáva|, a szociális és egyéb támogatiási eszközök
igénybevételének felajanlásával, esetleg részletťĺzetési megállapodrĺsok megkĺĺtésével és a
tartozasok átiitemezésével.
A helyiség bérbeadásnál folyamatos csökkenő tendenciával kell számolni, meľt a bérlők nem
tudjak fizetni a bérlęti díjakat. e korábbi évekhez képest jóval tobben fordultak az
önkormányzathoz a díjak cstjkkentése, illetve a hátralékok elengedése céljából. Emellett a
rossz éptiletállomány is gondokat okoz a bérbeadĺĺsnál, forrás hianyában még a vitathatatlanul
béľbeadói kĺĺtelezettségként felľnerülő kaľbantaľtasokat sem lehet elvégezni, sok, egyébként
frekventált helyen lévő helyiséget leľomlott állapotuk miatt nem lehet bérbe adni. A
bérbeszamítast vállaló helyiségbérlők felé próbált nyitni a Kisfalu Kft, mivel a béľleti díjba
beszámítanđó költségek csak lassan, folyamatosan csĺikkentik a bevételeket, ugyanakkot ęzek
a helyiségek legalább bevonasra kertiltek a hasznosításba, állapotuk fenntaľthatő, az elvégzett
felújítások folyamatos hasznot hoznak az onkormźnyzatnak. Vannak olyan jogi változások,
tulajdonosi döntések is, melyek kedvezőtleniil befolyásoljak a béľlők sziĺndékait, lehetőségeit,
ezért visszafogiák a bérbeadĺást (p1. a szerencsejátékokkal, vendéglátassal, alkoholárusítással
kapcsolatos dontések).
Ide tartoznak még a szeľződéskövetéssel kapcsolatos bevétęlęk, kötbérek, melyek az
időarányos teljesítés ft'lött folytak be' a kĺĺtbérek mellett voltak olyan ingatlan ügyletek.i9. 

.'č:.l:"*
ahol a paľtner nem pénzben teljesítette az onkorményzat felé fennálló tutozásźt,hanem.dz 

j..é...r

ingatlanok tulajdonjogrának átadásával(Kisstáció u. 3.U6. szőľľ'a|atti lakás, melynek véte|áta..

30.020e Ft, valamint Mogyoród, Aľpád vezér út 3. és 53. szźtm alatti ingatlanok, összesen
|7.690lę Ft értékben).

Felhalmozási és tőkeielleeű bevételek

A felhalmozási bevételek teljesítését jogcímenként a3. sz. szĺĺvegközi tźlblazatńsz|etezi.
3. sz. sziivegkiizĺ tá.ů.I;ánat

e.: ezer Ft
Megnevezés MĺódosÍtott ei. Teljesítés Te|j.oÁ

onkounĺányzati lakások 163 000 100 502 61,7

Arverésen értékesített lakrĺsok és

helvisések 220 000 41 407 18.8

onkormányzati helyiségek 199 000 88 952 45,2

Třefoľt 3. ingatlan értékesítés s14 000

Lakĺísforgalmi éľtékktilönbözet 2 r70 2 170 100,0

Kisfalu Kft eľedménv befizetés 70 000 70 000 100,0

Felújításhoz kapcsolódó Afa
visszatéľĺilés

53 514

Teleki téri piacon vezetékjog a|apitas 909

Osszesen: 1222s93 303 031 2419

Afelhalmozźsibevéte|ek24,9Yo-rateljestiltek.
A lakás és helyiségéľtékesítésbőI szálrnazó bevételek lényegesen magas az alulteljesítés.
Ennek okai, hogy a vételi szándékok _ elsősorban a romlő gazdasági he|yzet miatt _
jelentősen visszaestet a bérlők nem fudjfü vłĺJlďni a vételźr _ akát csak részletekben történő
_ megfizetését sem. További problémfüat okozott a Lakasľendelet hibas módosíüísą amely



ideiglenesen meggátolta ahatźtrozott idejű lakásbérlemények elidegenítését. A hiba júliusban
került kijavításra. A nem lakáscélú helyiségeknél is ľendkíviil ďacsony az érdeklődés.
Jelentős javulás a második felév folyamán sem várható.
Az éves tervek szeľint összesen 5 db ĺáľvęľés megtaľtasa volt a cél, de az alacsony bevételek
miatt további egy árverést kell beiktatni a masodik felévre a bevételkiesés cs<ikkentése
érdekóben.

A Kisfalu Kft javasolja újabb épületek bevonását az értékesitési folyamatba, azoĺban e|,lhez
az iĺgatlanállomány rossz minősége miatt további költségvetési foľľĺĺs, anyagi ráfordítĺĺs
sziikséges. A ktiltségvetésben teÍvezett és záro|t Iakćhaz-fę|újít{ási előírźnyzat ez évben más
feladatokra lesz felhasznét|va (Józsefuárosi Vĺĺľosĺizemeltetési Szolgálat fęladatbőviiléséľe,
Magdolna Negyed III. projektre).
A Tľefort u. 3. ingatlan értékesítése csere útjan valósul meg, tényleges bevétel ebből nem
szátmaz1k.

Véglegesen átvett pénzeszkiizök:
A felhalmozási és a műkĺjdési célra átvett péĺuesrkozok pźiyźnat útján keľĹilnek az
<ĺnkormányzathoz elszámolasi kötelezettség mellett. A bevételeket a páIyźuatbarl
me ghatár o zott feladatra kell foľdítani.

AzonkormtnyzathozbefolýttŃettpénzeszkĺizök:
o tiímogatáséľtékiĺ működési bevételek: 62.459 eFt
o ę|óző évi múködési célú pélumaradvány átvétel: I75 523 ęFt
o eIőzó évi költségvetési kiegészítések 102.595 e Ft
o mfüĺjdési célú pénzeszközátvételek á||anháńartĺĺson kívülľől: 1.005 e Ft
o támogatáséľtékű felha|mozźlsi bevételek: 682.104 e Ft
. felhalmozási célú pénzeszkozátvételek áIlamháztar:tason kívülről: 1.000 e Ft

Az źúvett pénzeszközök részletez ését azelőterjeszté s )ld. sz,melléklete tarta|mazza.
Az EU-s pá|yazatokbólaz MNP II. zětésamegtöľtént. Az utolsó kifizetési kéľelemben foglalt
tĺĺmogatas is létřtalásra kerĹilt. Lezáru|t a TAMoP és a KEoP pályánat ellenőrzése is, ezen
pá|yazatoh'ĺa is megkaita az tinkormarryz'ata täĺnogaiasokat. A TÁMOP páIyazatelszámolasa
soľán 871 e Ft-tal kevesebb támogatlást kapott az önkormányzat apedagógus továbbképzések
páIytzattőI való eltérése miatt.

Felhalmozási célrĺ támoeatási kiilcsiinök vĺsszatéľülése:
A kölcstinök töľlesztéséből iisszesen 19.018 e Ft folyt be, a módositott e|olľáľĺy7-at 58,6Yo-a.

Kölcsön faj üánként az a|ábbiak szerint alakult a tĺĺľlesztés :

4. sz. szővegkiizi táhlá'zat
Me.: ezer Ft

Megnevezés Mĺódosított ei. Telj. Telj 7" -ban

Helyi támogatás 500 164 32,8

Munkáltatói lakásépítési
tamosatiás

4 000 2 407 60,2

Tlíľsashazak kĹilönb<iző jogcímű
felúi. célri kölcsönei

27 9s0 t6 447 58,8

Osszesen 32 4s0 19 018 58,6
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Az önkormanyzat á|ta], nýjtott hosszú lejaľatú felhalmozási
v źito zásźń az a|ábbi 5 . sz. sztive gkcizi táblázat taĺta|mazza.

kölcsĺjnok állományának

5. sz. szłivegkiizi tá.ň.|ázat
Me.: ezer ľ't

Támogatások
Az önkormányzat kĺĺltségvetési támogatásae|őitźnyzatánakl. félévi nettó ntlvekeđése39.7|3
e Ft volt. A nĺjvekedés egy része az évközben leutalt központosított támogatásokból
(béľpolitikai intézkedések támogatása, nyĺáľi szociális gyeľmek-étkeztetés) adódott, másľészt
csĺikkęntette az tidtilőhelyi feladatok normatív támogatásból való lemondás _ 52.500 e Ft _ és
egyéb normatíviák lemondĺĺsa is. A bęszĺámolóban a tźtmogatási előiranyzat 6.855 e Ft-tal
magasabb összegben szerepel, mint a költségvetési rendeleten átvezeteIt módositott
előir źny zat (a bev ezetőben leíľtak miatt).

Kiadások teljesítése

A kiadások 19.099.474 e Ft ĺĺsszegtĺ módosított e|őkányzatának 44,7oÁ-a teljesült 8.530.889
e Ft összegben. A mfüödési kiadások <isszességébeĺ 49,0oÁ-tą a felhalmor-ási kiadások
3 1,IYo-ra telj esültek.
A 20|2. évi ktiltségvetési renđeletben meghatźrozott címĺend szerinti kiadrĺsi előfuźnyzatok
teljesítését az előterjesztés 4. sz. melléklęte tész|etęzi.
A kíadĺások alakulasáľó|e|őkźnyzat csopoľtonként és címenként adunk tájékoztatást.

Személvi iuttatások
Az előterjesztés 4. sz. mellékletének adatai a|apjan a személyi juttatások módosított
előirźnyzata 81,0Yo-baĺy a munkaadĺót terhelő jłárulékok és a szociális hozzájźralźls 38,4yo-
ban került fe|hasnźůźľľa.
A címĺendben szereplő feladatokon azidőarźnyos teljesítéstől eltéľő teljesítések okai:

. a 11108 címen a népszźmlá|ás előlrányzata pénzmaraďvĺányból szźrmazik, a
felhasznrĺlas l00%.

. a ||302 cimen a ktizfoglalkoztatÁs elóĺĺźnyzata |28,3%io.os teljesítést mutat, mert a
finanszírozís utólagos, ęzért az előlľőnyzat módosítĺás is az.

- a |l104 címen szintén pénzmaradvlíny felhasnźiása miatt magasabb a teljesítés _ a
rendőrség2011.évl jltalmazĺása jelenikmegáthtlződófeladatként.
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Megnevezés 2011. dec.31. 2012,j'ún.30. Yálrt. %o -ban

Helyi támogatas 6 463 6299 97,5

Munkáltatói lakĺásépítési
tamogatrás

17 790 15 383 86,5

Tarsashazak külĺinböző jogcímű
felúi. célú ktilcsönei

62 520 s3 774 86,0

Lakás és helyiség elidegenítés 1 053 983 I 016 238 96,4

Corvin Sétány Kft s 570 5 570 100,0

Osszesen 1146326 1 097 264 .95r7.- :; 1:ł



- a 11303 címen a szociálĺs hozzájćĺrulás előirányzat 8,5Yo-a lett felhasználva, meľt
2012. évre már nem kell azźlpo|źsi díj utĺĺn járulékot fizetni.

Poloeĺ kiadások
osszességében a dologi kiađások kamatkiadások nélktil 40,6%o-ra teljestiltek. A jóvahagyott
feladatok előkźnyzatainak felhasmálása eltérő mértékű. A kamatkiadasok 6l'4%o-ta
teljesültek.

o nko r m ĺźny z at i fe l a d at o k :

o A tisztségviselők és bizottságok saját keretei címen a teljesítés 58,9oń-os, męrt a
polgármesteri sajáthatáskönĺ e|őirźnyzat módosítások a költségvetési ľendeletben
utólagosan keľĹilnek źfil ezetéste.

o PR tevékenység és Józsefuĺírosi Újseg szerkesztése e|őirźnyzatźn a teljesítés
időarányos.

o Az ĺinkormányzat helyi rendelete szerint adható kitiíntetésekhez, melynek nagyobb
részę az I. félévben van, tervezett előirányzat85,7%o-a lett kifizetve.

o A tagsági díjak címen tewezett eloirźnyzatokon a felhasználás 20,0o/o-os, mert a
Kozép Magyäľoľsżá$ Regionális Fejlesztési Tanács megszűnt, a jogutód szervezet
eddig nem kérte atagdijat.

o A Helyi és központi adók címen az áťabeÍizetés keriilt elsziímolásra' melyet év végén
felkellosztani azéńntettcímek kĺizött, azelőitźnyzatmźs címeken szeľepel.

o Az egyéb feladatokon a felhaszná|ás |00,}Yo-os, itt lett elszámo|va az idegenforgalmi
adó kiegészítése címen kapott támogatás.

o oktatáshoz kapcsolódó feladatokon a teljesítés 83,5oń-os. A címen lettek elsziĺmolva a
TÁMOP pá|y azat kiadasai is, mely befej eződött.

o A közmiĺvelődési feladatok e|ófuźnyzatán jelentkező idóaúnyos megtakarítas nyujt
feđęzetęt a II. félévi kĺizművęlődési rendezvényekre, szakmai kiadványok
beszerzésére.

o A pedagógiai szakmai szolgáltatas nyzatźn 7,5Yo-os volt a felhasználrás.
keľül a szaktanácsadők díjazásźtra,Az e|őbźnyzat a II.. félévbęn fel

szakmai szolgáltatás vasáľlásiára, oklevelek biztosítźsfua.
o A szociális szo|gźitatźsok címen csak.a.kivĺísĺárolt szociális szolgáltatlĺsokra történt

kifizetés. Az e|őirźnyzattarta|mazza a Józsefuráľosi kráľtya e|őái|ítasának kĺĺltségeit, az
Idősiigyi Tanács miĺktĺdési kĺĺltségeit, az adomány szal|ítasának költségeit is,
melyekből nem volt felhasznĺĺlas.

o A közfogIalkoztatas címen az e|ófuźnyzat felhasznalas 6|,2%o-os, mely az utólagos
ťlnanszír o zásbó 1 adódik.

o A köľnyezetvédelemi feladatok e|őkźnyzat teľhéľe kiÍizetésre került 5.042 ę Ft
.fatelepítés kciltségeire és2.297 e Ft elmaradt vízdij.
Köztisztasági feladatokon beltil az illegálisan kirakott szęmét szái|ításaĺa 5.052 e Ft
lett kifizetve.
A kĺĺztertileti feladatokon tervezett előiĺźnyzatok teľhéľe utca névtiíblfü lettek
vĺásaĺolvą illetve a 32-sek terén lévő szobor felújítasĺĺľa volt kifizetés.
A karácsoný díszkivilĺĘítas címen a20lt. éwől áthűzódó szĺámlĺák jelennek meg.
KátJni káÍbót eredő gépkocsi káľtérítés összege 206 e Ft volt.
A vagyongazdá|kodźs, elidegenítés, vagyonnyilvĺíntarüís címen a felhasznĺíláls O,fyo.
os' az ingatlan bérbeadĺás miatti źtabęfizetés csak év végén kertil a címĺe felosztĺásra.
Az Kisfalu Kft által végzett nténnényi kaľbantarüísot felújítrások, beruhiízĺások
e|óirőnyzatált és a teljesített kiadásokat a 4lb. szárlí melléklet ńsz\etezi. A

o
o
o
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paĺkfenntaľtási előirányzatok 100%-ban fe|hasznttlásra kerĹiltek, csak a 2011. évrőI
źLthűzőďó feladatokat tarta|mazza, afeladat átkeľĹilt a Varostizemeltetési Szo|gállathoz.

o Ä|akőhaz működtetési kiadásokat az előterjesztés 4la. számű męlléklete tarta|mazza
részletesen. osszességében az áfa befizetés nélküli 2.692.425 e Ft kiadási
előkźnyzattal szemben 922.643 e Ft keriilt felhasznátlźlsra az I. felévben, a teljesítés
34,3Yo-os. A gyorsszolgálati feladatoknál és a kaľbantaľtásoknál nagyon alacsony a
teljesítés, mivel június 30-ig bezźlrőlag csak a januar.februáľi gyorsszolgálat, és a
januĺáĺ-februar-marciusi karbantartas van pénzügyileg rendezve, a tĺjbbi átcsriszott a
második félére. A féléves tényleges felhasználast tekintve megállapítható, hogy
időaranyosan magasabb összeg kertilt felhasználasra a gyorsszolgáIati fęladatokľa,
mint az elkĹilönített keret összege, így a masodik felévben szfüségessé válik
átcsoportosítas a kaľbantaľtás terhére. Az egyéb kaľbantartasi és iizemeltetési kiadások
sorokon a fe|használrĺs a féléves szintnek megfelelő, a péĺ:zugyi teljesítés késedelme
miatt látható csak időarányos meýakaúttls, a második félév folyamán varhatóan
minden keret elkĺlltésre kerül. A kémény karbantartási feladatok késedelme a
kozbeszerzési keret-megállapodásban sztikséges eljárás elhuzódása miatt van. A
kozizemí, szolgáltatĺĺsi díjak sorokon sincs pénzmaraďváĺy, az alacsony felhasználás
oka itt az, hogy az Önkormányzat - Polgĺĺrmesteri Hivata| szétvalását követően
rengeteg számla kerĹilt visszaki'ildésre az év első felében a szo|gá|tatók részéľe,
amelyek még jelentős részben nem kerültek újľaktildésre, javításľa, ezek befogadása,
péĺlzügyi ľendezése a második. félévben várhatő (ftĺleg a f,ítésszolgźitatás,

;:s.#ĺ1pt'záLLítas esetében). A Kisfalu Kft201'2. évi díjazásan a tényadatok nagyjából a
teľvôŽettnek megfelelően alakultak, a szźlm|źzás folyamatĺĺnak e|hÍĺződása miatt a
pénzngyi teljesítésľe itt is csak késedelemmel kerül sor. A vźrhatő bevétel kieséssel
arányosan vaĺható meglakarítźts' ennek ĺisszege azonban a későbbiekben hatrĺrozhatő
męg.

o A 11603 címen tervezett kiadások rész|etezését a 4lc. szĺĺmú melléklet tartaImazza.
Kifizetés a Bókay u. 31.-33.-3 5,-37. sz. a|atti éptiletek bontásiĺľa és a RÉV dijazźsfua
töľtént.

o A 11604 címen tewezett kiadĺĺsokat a4ld. szźtműmelléklet részletezi.
o a 11605 címen a dologi kiadasok az EU Belvárosa kiadiásait, melyet a 4le. szálntĺ

melléklet tész|etez, a Teleki téri piaccal kapcsolatos konténer bérleti díjakat és a
rÉrBr Pľogĺam kiadĺĺsait tarta|mazzźk.

o A II70I címen tewezętt kamat kiadási elíĺirányzat teljesítése magasabb az
időaranyosnál, mert avá|tő kamat ťĺzetése év elején ęsedékes.

o A polgárvédęlmi feladatokon a dologi elóirźnyzat teljesítése 33,3%o-os. A feladatok
átszęrvezése miatt további kiadas nem vfuható.

o A főépítész feladataihoz kapcsolóđő e|őlranyzat terhére a Teľvtanács részérę töľtént
kifizetés.

o A |1704 címen szereplő eloirtnyzat a hźziorvosi rendelők kdzĹizemi szźlĺriáit, a
fogźszati ęllátást, valamint az iigyeleti feladatokat ťtnanszítozza. A kiadási
előirźnyzaton megtakaľítiĺs nem varható.

o A 11706-01 címen beliil kerül elszámolĺásľa többek kőzott akozbeszeruési biztosíték
visszafizetése' a vagyonbiztosítás, liímpatestek bérleti díja" a hőszo|gźůtatas díja. Az
előkányzat felhaszrrĺlĺások szerzodés szerint történnek. A címen e|őirźnyzat
megÍakaľítás nem varható.

o A ||706-02 címen az orlkormányzati feladatokkď kapcsolatos szakértói díjak'
könywizsgáůő điją bankkĺĺltség, peľköltségek keľti|nek elszárnolźsa. Az e|ĺllrźnyzat
felhasznĺáIás perkĺĺltség e|oirźnyzat kivételével időarányos, mert a Pollack téĺľel
kapcsolatos peres eljĺárĺás miatti ťtzetés még nem töľtént meg.
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Műkiidésĺ és felhalmozási célľa átadott pénzeszkłiztik
A műktĺdési és felhalmozasi céIra źúadott pélueszkozök előirtnyzatźnak teljesítését
támogatott szervezetenként, célonként az e|őte4esztés 1/e. sz. melléklete tartalmazza. A
pénzeszkozök átadása a képviselő-testĺilet źita| jóvźhagyott felađatokra és a szerzódésben
foglalt pénztigyi ĺitemezésnek megfelelően tcirténlk. Az Önkormányzat kiiltségvetéséből
fo lyó s ított átadott pénzeszkĺĺzök:

o támogatasértékűmfüodésikiadĺísok:
o e|őző évi múködési célú péľzmaruđvány źttadás:

o miĺködési célú pénzeszkozÍúađźsok á|lanháztartáson kívĺilre:
o tamogatasértékűfelhalmoziĺsikiadások:
o e|óző évi felhalmozási célú péĺumarađvány źúađás:
. felhalmozási célú pénzeszkozátadások áIIanházbrtason kíviilre :

A 2009. évben beadott Panel Programĺa 176,5 mil|ió Ft áll rendelkezésrę' a pźůytnatok
elbíľálása még nem ttiľtént meg.
A tfusasházak felújítási támogatási e|őirányzat terhére 20|0-20II. évben benyújtott
p á|y azatokĺa töľtént ki ťrzetés.

Táľsadalom és szociálpolitikai iuttatások
6. sz. sztivegkłizi tá'}.|iánat

15.827 e Ft
311.892 e Ft
f57.971eFt

500 e Ft
1.292 eFt

75.5f2 eFt

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés Mód.

e|őiránvzat
Teljesítés Te[j.,Á

Egészségkár. rendszer. szoc. segélye 0 t9 593

Rendszeres szoc. Segély 135 389 53 642 39,6

Foglalkoztatast helyettesítő tamogatás 450 r43 230 199 5 1,1

Időskoruak juadéka t2 000 5 981 49,8

Lakasfenntartási támo gatĺís noľmatív 70258 30 662 43,6

Lakásfenntartási tlĺmogatĺĺs helý
megźilapítős

17 000 0 0,0

Adósságcsökkentési trámogatĺás 140 000 75 400 53,9

Lakbértámogatás 5 000 3 747 74,9

Apolási díj r25 416 66 827 53,3

Közlekedési tĺímo gatas 634 I 190 r87,7

Temetési segély f 0r7 867 43,0

Atrneneti szociális segély 31 80r 14 531 45,7

Atmeneti gyermekvédelmi segély 33 312 12261 36,8

Kiegészítő gyeľmekvédelmi támogatlás t04

Kĺjztemetés 16 513 I 558 51,8

Kőzgyőgyel|atźs 21 232 4290 20,2

Gyermekvédelmi teľmészetben nyujt. ellátás tt f00 4 740 42,3
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Pénzbeli kárpótlĺĺs 0 70

Díjkompenzáció 100 520 520,0

ov o dźlztatási tamo gatas r 027 990 96,4

Osszesen: 1073 042 534172 49,8

A gyermekvédelmi pénzbeli és teľmészetbeni tamogatasok ľendjét, módját, méľtékét az 1997.
évi )ooil. tĺirvény és az ęnnęk alapjźn megalkotott 35/z0O3. (VI. 16.) sz. önk. ľendelet
szabályozza. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 36,8Yo-a került felhasználasľa.
Nagyobb mértéktĺ igénylés a taĺévkezdéshez, illetve az ószi-té|i ruházkodás|loz, a téli
iinnepekhez kapcsolódik.
A teľmészetben nýjtott gyermekvédelmi trámogatás e|őirźnyzatbőI étkęztetésre 40 e Ft, a
tźlboroztatźls előirányzatbőI 4.700 e Ft keľĹilt kifizetésre, a tankönyvtámogatas auguszľusban
lesz fęlhaszniĺłva.
A szociális támogatások körét és méĺtékét is tĺibb jogszabźly Llatätozza meg, így az 1993. évi
III. törvény a szociális igazgatásrőI, aji:7l2004. (vII. 15.), a 49lf003. (IX. 18.) és a 612004.
(I.28.) sztlmű' ĺĺnkormányzati ľendeletek.
A közlekedési tiĺmogatás előirlínyzat túllépést a központi költségvetésből igényelt támogatás
ťtnanszírozza.
A szociális segélyek e\őirányzatának teljesítése összességében időaranyos. A segétý
kérelmezők szźlmźnak folyamatos ncivekedése miatt megtakantźsranem lehet számolni.

Onkormánvzat által nyr'i itott ktilcsiiniik
7. sz. szövegközi táhláuat

Felúiítási kĺadások

osszességében49,7%o-ra teljesültek, címenként az előterjesztés I/a. melléklet tartalmazza.

o Corvin Sétłźny Projekt:3.30l e Ft keľült kif,lzetésre a Tĺimő a,23la.I. em. 31. lakás
fetújítísĺĺra'

o Az intézményi felújítások: a Yźtrosgwdálkodási és Pénzügyi Bizottság 932ĺ20|I.
(VI.09.) számű hatáĺozatában jóvĺĺhagyott, majd a t221l20l|. (VIII.O3.) sz.
hattrozatźtban módosított intézményi felújítrĺsok kĺiziil a Nagýemplom u. és a
Horĺínszlcy u bölcsĺidébentewezett felújítasok nem töľténtek meg.

. EU Belvórosa: A tényleges kifizetéseket részletesen a 4le. szźtmű melléklet
tarta|mazza,. A Pľojekt augusztus |Z.-ére befejeződött, több szźlm7a kiťlzetése a II.

félévľe áthuzódik.
. Üres lalrasok lakhatóvó tétele címen nem volt felhasznĺilás.
. onlrormányzati lakások felújítósa: 20Il. évtó| áthűzódó felújítások befejeződtek.

Részletesena4|a.tźlblápattartalmazzaépiiletenként.
o Lalroépületek feWjítása: A II. feléwe a teljes előbányz-at átcsopoľtositźsra keľĹĺlt,

felhasmálas nem lesz.

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés Mód. előirőĺnvzat Teliesítés Teliesítés 7o.a
B áľkaszính áz tasi kölcsĺin 20 000 20 000 100,0
Tĺĺrsashaz kölcson folvó sítás 66 704 7 701 11.5

Osszesen 86 704 27 701 31.9
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. MAV teĺep felújítása: Aterveztetés megkezdődott, a kivitelezési munkĺák áthűződnak
20|3. évre.

o MNPII. Projekt: a pľojekt keretében váI|a|t felújítasi munkák befejeződtek. A
kiadásokat az e|oteqesztés 4lđ. sziímú melléklęte tészIetezí, melyek 201I. évben
keľültek kifizetésre, ďe a pźiyźuati támogatás ebben az évben érkezeÍt meg, ezért
tényleges kiadásként ebben az évben jelenik meg.

o A LELEK Program keretében a tényleges fel.hasznźtlźts beruhazásként keriilt
elszámolásra, e|őlrźnyzat módosítás szfüséges.

Felhalmozásĺ kĺadások

Összességében24,|o/o-ra teljesültek, címenként az e|őterjesztés 1/b. melléklete tarta|mazza.
. Tolnai u. bĺjlcsőde építész a kivitelezési munkálatok befejezőđtek' a II. fé|évre az

eszko zb eszerzé sęk htlző dtak źú.

o Teleki téri piac: a kiadások kłjzött a 201l-ben kifizetet, de a hitel lehívása miatt fiiggő
kiadásként kĺinyvelt - ideiglenes piacra beszęrzett konténerek és a bérlőkkel tdľténő
megállapođások helyiség megváltási díjak _ tételek szerepelnek.

. JózseÍvárosi Szociális Kt)zpont:kíťlzetés nem volt.
o A Baross u. !03. sz. a|attióvoda felĺ;ĺtasa megvalósu| atársasházszervezésében. .- - *
o Gyalogátkelőhelyek kiépítése: megtöľtént, aszám|źlkpéĺlzugyi rendezése a II. félévben

történik.
. A LELEK program keretében: bőviilt a lÉlBr-Hźlz f0 férőhellyel, valamint 20

önkormanyzati bér|akás felújítása, berendezése tĺiľtént meg.
Kintlévőség _ adósállomány alakulása

8. sz. sztivegközi táb|ázat
Me.: ezeľ x't

Megnevezés 2011. évi
záĺó

á|lomány
2011. dec,

3l.én

2011. évi
záró

á||ományb
ó|2ot2.

jún.30.'án
fenná||ó
hátra|ék

2oĹ2. éui
e|őírás

2ot2.évi
pénziigyi

relj.

2ot2.éví
fo|yó évĺ
hátra|ék

Beszed
ettség
aIaku|á

5a

2012.
évi pü.
reti.l20
12. évi
e|őírás

Hátra|ék
vá|tozás

z0tzlzott.
éwzáró

A||ami gondozási díj 7 679 7 338 1 145 707 1 038 9,3 109,1

Mĺiszak. bĺrság 4 893 3 853 1 015 110 905 10,8 97,2

Egyéb bĺrság 3 L78 3 160 181 0 181 0,0 105,1

Közteriilet bĺrság 0 0

Par|agfii e|számo|ás 418 4t8 o

Lakás forgalmi érték 3 450 3 450 0

KörnyezetvédelmÍ bĺrság 675 675 o

Egyszeri helyiség ig.bev.dĺj 0 0 o

Lakásóvadék 39 39 0

Helyiseg ovaoéK 3 318 3318 10 5't8 10 548 0 100 0 100,0

KözteĹhaszn.bev.díj 7 203 4752 58 s25 58 525 0 100,0 6ą0

lngatlan. haszn.előző évi
hátra!ék

3742 3742 0
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Epig.é|etv. 37 429 z9 t8L s 065 1 580 3 485 3r,2 87,3

Helyiség elidegenítés L4700 0 21326 19 829 t 497 93,0 Ĺo,2

He|yiség bérleti díj 7797r8 745 565 393 867 318 330 75 537 80,8 105,3

Helyiség szemétsállítás 2598f 25 350 7 406 5 528 1 878 74,6 104,8

Egyéb bér|eti díj 123f4 11 839 LL730 10 094 1 636 86 1 109,3

Egyéb adósok, vevők 4 563 4563 0

HeIyiség vízdíj 59 993 59 930 9 897 7 L66 273t 72,4 Ĺo4,4

L|akbér 546 064 485697 298 386 203 527 94 859 68,2 106,3

Lakás szemétszállitás 133 705 116 613 72328 46354 25974 64,7 to6,6

Lakás vízdíj 4L4842 378 335 133 328 667Ĺ2 66 616 5ą0 Ĺo7,3

Parkoló megváltás 9 572. 9 572 0

Kiizponti fütés bérl.díj 28 700 23049 25 818 177f7 L4097 45,4 I29'Ą

Lakbérre|.kapcs. egyéb 5 652 4 915 2674 800 L874 f9,9 r20,t

He|yiség fűtési díj 928 845 289 245 M 8Ą8 95,8

Pót|ék 256220 23L858 46209 4 339 41870 9,4 106,8

Adóbírság 348 7L2 388 97 29L 25,0 115,8

Epítményadó f52874 75724 f204065 ronln "-1'190 592 46,O 500,8

Telekado 4770 t66r 67 627 28 966 38 661 42,8 845,3

Gépjármíiadó 385 402 350 131 474879 216 535 f58344 45,6 t57,9

Adooszt.áĺt.behajt.egyéb bev. 74340 65 208 20 848 1 655 19 193 'ra 113,5

Előzőévi idegen bev. TOL T87 93023 8490f 4334 80 s68 5,L 17L,6

ldegenforgaImi adó 17738 5 586 48750 4/.788 3962 91,9

Továbbszám.szolgá|tatás L632 r 490 7fo 4to 310 5ą9

Hatosági szakéľtő! díjak 139 139 0 0 0 o,0

BM bĺrság o 0 0 0 o 0,0

Illeték 0 0 942 942 0 100,o

Aht.-kivü|i vevőkövete|és 0 1 935 448 638 439 402 9 236 97,9

Osszesen 3 r97 4L7 2753 066 4451496 z5Ĺ6tĹ7 1 935 379 5ą5 146,6

A könyvekben kimutatott2011. évi hátľalékok állomanya |3,8%o-ka| csökkent 20|2. június
30-ig, vagyis a20|l. december 31.-én fęnnálló adósság állomlínyból összességében 13,8%o

rea|izźiőđott.
z\Iz.június 30-ig összesęn 4.45|.496 e Ft kĺĺvetelést fut eIő az onkoľmőnyzat atébĘázatban
felsorolt jogcímeken, ebből 56,50/0 folý be.
A helý adó hátralékok - idegenforgalmi adó kivételével - tarta\mazzźl< a masođik félévi
flzętési kötelezettség előírását is. A lakbéľ és a hozzájuk kapcsolóđó kłinlzemi díjak
beszedettsége 38,2Yo-kal, a helyiségbérleti díjaké l9,3Yo-ka| alacsonyabb az előírásnál'.

t2000 cím: Polgáľmesteľi Hivatal

A bevételek és kiadások teljesítését összesítve az |. szźlmí mielléklet címęnként a 4. szźmtl
melléklet rész(etezi.
A bevételek 2.273.931 e Ft módosított előkányzata 955.673 e Ft-rą 42'0%o-ta teljesiilt,
pét:zforgalmi bevételek nélktil 49,1%o-ra. A kozhata|mi bevételek teljesítése 67,4o/o-os, a
műktidési saját és sajátos bevételeké 99,4%o-os. A többletbevételek az okmányiľodźn az
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igazgatási bevételekből, a Hivatalnál az infrastruktura magźncéIt igénybevételének
bevételeib ő I szźtmazĺak,
Atvett pénzeszkoz az ÁRop Európai Uniós pá|yazat elsámolásábőI érkezeľt a Hivatalba
|7.I54 e Ft összegben.

A kiad á s o k ö sszes s é g ében 3 8,f ĺ Yo-ľa telj estiltek.
A személyi juttatások és a szociális hozzź$aru|as előirźnyzat felhasználas 48,0 Yo-os,
időarányos. A dologi kiadások 43,|oÁ-akeľtilt fę|hasznźt|álsrą címenként az alábbi:
o Az építésigazgatźsi feladatok eloírányzatanak felhasznźůása nem tervezhető pontosan,

előľe nem lehet tudni a hatósági végrehajtások elrendelését és annak volumenét, a
felhasználás 1 8,6oń-os.

o Az igazgatási tevékenység címen megjelenő kiadĺĺsok az źi|ategészségügyi feladatok
ęIlźltźsához kapc s o l ó dik, felhasmálás II. fél évb en vrĺĺható.

o A Gyámhivatal dologi e|ofuányzata az eseti és ügygondnokok kirendęlésének költségeit
fedezí.

o Az okmányirodan irodaszer, nyomtatvány beszerzés jelenik meg kiadásként.
o A hivatal műkĺidtetésére tervęzett eloiráĺyzatok felhaszná|ása 40,3%o-os. A tewezett

előirányzatok év végéig összességében az elvégzendő feladatokľa csak szűkösen
elegendőek, kiugróan magas a gázenergia beszerzés költsége.

o Az informatikai feladatokon az alacsony teljesítés ellenére nem varható megtakaríüís.
o I220I-30 címen keľülnek ęlszámolásra a hivatal munkáját segítő tanácsadók, ügyvédi

díjak, ISo-val kapcsolatos kiadások, vagyonéľtékelés díja, bankköltség' peres ügyek
kciltségei. A felhasznźL|ás 84,4oÁ-ot mutat, amelyet az önkoľmźnyzati źfa beťĺzetés
eredménye zett. A kiadás megtértil az oĺlkotmtnyzati kĺĺltségvetésből.

o A nemzetiségi önkoľmźnyzatok mfü<ĺdtetése címen a felhasznáIás l6,0oÁ-os, meÍt a
Romaonkoľmányzatkonszemiszám\áínemlettekrendezveazonkoľmányzatĺa|.

A tarsadalom- és szociálpolitikai kiadások tarta|mazza az á||aĺrĺ ĺĺltal finanszítozott taľtásdíj
megelőlegezést 4.725 e Ft és a otthonteremtési támogatast 2.834 ę Ft-ban.
A Hivatali költségvetésből felújítási kiadás nem volt az I. félévben.
A beruhŁási kiadlísok ktizĺitt teľvezett pénzugyi integľált rendszer bevezetése és testrę
szabásamegtörtént, kifizetés a II. felévben..vlĺrható'

30000 cím: Józsefváľosi KiizteľĺĺIet .ľ'elÍigyelet

A 482/2009.(|2.02.) szźmtl hatźnozatbarl döntés sziiletett a Józsefulĺľosi Rendészet
felállítĺĺsáÍól, valamint a paľkolási đíjťlzető tertiletek önkormĺínyzati iizemeltetésébe
keľüléséľől. Errnek a|apjźn megtĺiľtént a parkolás ellenőľzési és üzemeltetési, az önźilő,
kĺjzreműködő nélktili kerékbilincselési és a szabáiýalanul várakozó gépjárművek elszállítása
tevékenységek megszervezése, sznmé|yi, valamint anyagĹtechnikai feltételeinek kialakítlása.
Ügyeleti szolgáiata folyamatosan,Z4 órás ,,non-stop'' ĺizemben, hétvégén is tudja fogadni ÍI ..*..

bejelentéseket, panaszokat, így az állampolgárok ,,kiszolgáiásźxal-,, kapcsolatban a
feladatköľfüb e tartoző iigyekben mindennemű elvanísnak eleget fudnak tenni'
Feladatell{tása soľán nagyobb hangsúlyt fektet az utcäk, terek tisztaságiínak, állaganak
megőrzésére.
A Józsefuĺĺľosi Ktizteľiilet.feltĺgyelet |átta e| a |20/20ll.(ilI.17.) sz. képviselő testtileti
határozatalapjan 20tt. miírcius 2I. .z}|z.jlinius 30-ig Budapest Fővĺáľos XI. kertilet Ú;uaa
Önkoľmányzata teľiiletén akoztttijárrníĺvel töľténő parkolasi tizemeltetési feladatokat, illetve
20|I. októbeľ 0t. _ 20|2. április 2O-íg a Fővaľos XI. kerĹilet Ú;uuaa onkormanyzat
közigazgatĺĺsi területén a keľékbilincseléssel kapcsolatos f!'1|atokat.
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Bevételek alakulása:
Az intézményi mfü ö dési bevételek 49,90Á -b an telj e sültek.
Az iĺtézsnény saját bevétele: bírság, kerékbilincselési tevékenység bevétele, gépjármű
elszállításáb ő| származő bevétęl, parkolasi díj' pótdíj .

Kĺadások alakulása:
Személyi juttatások:

Munkaadót terhelő j árulékok:
Dologi kiadasok:
Felhalmozási kiadások: :

48,5 oÁ

48,0 yo

65,6oÁ
44,2yo

115 fő
106 fő

A személyi juttaĹások és errnek megfelelően a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan
teljesriltek. Nem rendszeres személyi juttatásként kiflrzetésľe került végkielégítés, jubileumi
j utalom, üdtilési és étkezési hozzáj źrulźts, közlekedési költségtérítés.
A dologi kiadásoknál tĺjbbletkiadás keletkezett, a készletbeszerzéseLaléI46,9Yo-os a teljesítés,
a szo|gá|tatási kiadasoknźL| 57,1%o-os. A jogszabályi változások miatt (szabályséľtési tĺirvény,
KKTV) technikai fejlesztésľe volt sztikség (pda, nyomtató beszetzés, rendszer fejlesztés). A
forgalomtechnikai engedély az eredeti terve|<hęz képest többlet útburkolati jelek felfestését
írtaelő. '- ''r'.'.'. ' '1'.

A fejlesztések megvalósítasa a dologi kiadásokná| az ídőarźnyos felhasználast megemelték,
viszont a bevételek optima|izáIásźůloz, növeléséhez elengedhetetlen, várhatóan jelentősen
noveli a bevételek ĺisszegét.

Felhalmozási kiadások soľon számitástechnikai ęszkĺjzök, paĺkoló automatĺĺk, valamint jáľmű
beszerzése tĺĺľtént mes összesen 37.980 e Ft értékben.
Létszám:
EngedéIyezett:
Bętöltĺjtt:

40 1 00 cím : Józsefváľosi Családsegítő és Gyeľmekj ő|éti Kőzľ",

Az Intérsnény a szocíális intézmények átszervezéséve| 20|1. m3jus 01. napjától jött létre.
Awette a megszűnt intézméĺyek feladatait, így a Gazdasá{.Tlivatalét, a Családsegítő
Szolgálatét és a Gyeľmekj óléti Szo|gáIatét.
A Családsegítő Központ múkcidésének cé|ja a Józsefuĺíľosi onkormĺányzat teru|etén élő
szociális és mentalhigiénés problémfü miatt veszé|yeztetett, illetve Wizishe|yzetbe került
családok szálmára éIetvezetési tanácsadás, a helyzethez vezető okok mege|ózése illetve a
kĺízishelyzetekmegszĹintetésénekelősegítése.Ennekalapjánfelađatai:
- családsegítés
- étkęztetés
- adósságkezelési tanácsadĺás' díjhátralék kezelés
. rendszeres szociális segélyben ľészesülő aktív koruak szÁmáĺa beilleszkedést el{5egítő

progľam kidolgozísa.
A Gyeľmekjóléti Központhoz elsősorban anyagi' lakhaĺĺsi pľoblémrákkal fordulnak a
józsefuarosi gyermekes családok, de nem elhanyagolhatő a magatntźszavana| kĺiszködő
gyermekek miatt segítséget kérő gsaládok száma sem.
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A Központ ĺinkormányzati tźtmogatásból mfüĺjdik, saját bevétele 7 .47f e Ft. A saját bevétele
az eLóző évek ftiggő-átfutó bevételek és kiadrĺsok rendezése utiĺn fennmaľadt tételekből
szttrmazik, nem folyó évi bevétel.

Átvett pénzeszkőzz
Trímop 5.2.5. pá|yźzat I|'.7 04 e Ft

Kiaáások alakulása:
Személyi juttatások: 48,0yo
Munkaadót terhelő jĺírulékok 48,7yo
Dologi kiađások: 47,7yo
Felhalmozási kiadások: 177.8%

A személyi juttatások teljesítése a módosított e|oirźnyzathoz képest időarrĺnyos.
Nem ľendszeres juttatásként kifizetésre keriilt jubileumi jutalom, étkezési illetve közlekedési
k<iltségtérítés.
A munkaadót terhelő járulékok fę|használ'źlsa aľányos a személyi juttatĺĺsokkal.
A dologi kiadások felhasználása időaľányos. A szolgáltatási kiadások teljesítése I05,7%o-os, a
ttjbbletkiadásra a készletbeszeľzéseken képződött maľađvźny nyujt feđezetet, az - .,'.
intézménynek belső e|óirźnyzat átcsopoľtosítĺĺst kell végrehajtarria. A készletbeszęrzésĺéI a . Ý-':..

teljesítés |4,9Yo-os.
Felhalmozási kiadásként gépek beszerzése történt 400 e Ft összegben. A tĺjbbletfelhasznźiás
feđęzete a kiséľtékii tźlrgyi eszközök beszerzés e|ofuźnyzata.

Létszálmz
Engedélyezett: 77 fő
Betöltött: 

.*-.,o,u

40100.01 cím: iszirózsa Gondozó Szolgátat

Gazdasági- pénzĹigyi feladatait 20||. május 01. napjától a Józsefuarosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ látja el.. Az iĺlténnény jogszabá|yban meghatiáĺozott fę|adata: a helyi önkormźnyzatoklól szóló 1990.

évi LXV. 8.$.(4) bekezdése, és a szociális igazgatásľól és a szociális ellátásokľó| sző|ő |933.
évi III. tV. 86.$.(2) bekezđés e) pontja alapjan k<itelező önkoľmányz-ati fę|adat' személyeS ."...

gonđoskodast nyujtó szociiá]is a|apszo|gáitatásokat és szociális szakosított ellátast biztosít'
Az elmúlt évekhez hasonlóan az alacsonyabb jtlvedelmű lakosság veszi igénybe azintézméĺy
szolgá|tatźsaít.

Bevételek alakulása:
A saját mfüödési bevétel forrłísa elsősoľban az intézméný téľítési díjakból adódik - a
tervezetthez viszoĺyítlĺa az iđőańnyos részt tullépve, 60,0%o-ban folytak be, melyet az évkij.zi
téľítési díj rendelet módosítasa indokol.

Awett pénzeszkłizök:
BudapestFővárosKoľmĺłnyhivatalközfog|akoztatástźtmogatźsa{9eFt

Kiadások alakulĺísa:
Személyi jutüaĹások 43'6%0

Munkaadót teľhelő jrírulékok 45,4yo

17



Dologi kiadások: 40,6yo
Felhalmozasi kiadások: nem tortént

A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő jaľulékok teljesítése időarĺányos.
Nem rendszeres személyi juttatas címen fizettek jubileumi jutalmat, étkezési hozzájźrulást,
valamint közlekedési kĺiltségtérítést.
A dologi kiadások fęIhaszná|źtsa némileg ęlmarad az e|őirźnyzattő|. A szolgáltatasok 4I,6%o-

ban, a készleĹbeszcľzésęk 37,5o/o-bul teljesültek. Az élelrrrezési kiaúasok ęliíiľárryzaLlul
megtakaĺítás keletkezett, de a villamos energia díjrą valamint a kaľbantartási kiadlísokľa
biaosított e|őirźnyzat nem fedezi a tényleges kiadást.
Felhalmozási kiadás nem történt.

Létszám:
Engeđélyezett: 92 fő
Betöltött: 89 fő

.40100.02 cím : Józsefváľosi Egyesített Biilcsődék

Gazďasági- pénzugyi feladatait 20II. május 01. napjától a Józsefuaľosi Családsegítő és
Gyeľmekjóléti K<izpont látja el.

A Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék 300 féľőhellyel, cit telephelyen biztosítja a 0-3 éves
kisgyermekek napközbeni ellátását.

Bevételek alakulása:
Azintézmény saját működési bevételét főként azel|éttottakáIta|ťtzetetttérítési dljak, valamint
az a|ka|mazottak téľítési díjai adjĺĺk. A teljesítés 4t,7%o-os.

Ätvett pénzeszköz:
op 5.2.2. pźt|yazatf|.275 eFt

Kĺadások alakulása:
Személyi juttatrísok: 46,3yo
Munkaadót terhelő jáľulékok: 46'2yo
Dologi kiadások: 41',4yo

Felhalmozĺĺsi kiadasok 607 ęFt
A személyi juttatások és ęzze| aľányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása is

"'.. :.' megfelel a tervezett időanányos ľészének. Nem rendszeres szęmé|yi juttatasoknál szeľepel
jubileumi jutalom, étkezési hozzájaru|as, és a k<jzlekedési ktiltségtérítés kifizetése.
A dologi kiadások teljesítése szintén megfelelő. A készIetbeszerzéseké 37,5o/o-os. A
munkaľuha' valamint a nem stirgős eszkĺizök beszprzése a masodik felévben rea|izá|őďnak. A
szo|gáltatźtsi kiadĺások felhasználłása 48%o-os. A gázenergia đíjnel és a tlívhőszo|gźt|tatas
díjźĺnál' tullépték az ídőarźnyos részt. A tulteljesítésre a dologi kiadlĺsokon beliil fedęzetet
biztosított az egyéb iizemeltetési kiadĺĺsokon, valamint a készletbeszeľzéseknél képződtĺtt
maradvány.
Felhalmozĺási kiadlĺson607 e Ft értékíĺ beszerzés tĺĺľtént.

Létszám:
EngedéIyezett: l57 fő
BetöltötĘ 130 fó
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50 100 cím : J'ózsefuáľosi Egészségĺigyi Szol gź,Jiat

Az intézméĺy alapfeladatait oEP bevételből, valamint saját mfüödési bevételéből
ťlnanszírozza.
Alaptevékenysége a Budapest VIII. keľÍileti lakosainak járóbeteg-egészségügyi ellátlísa.
Tevékenységfü fő csoportjai: alapellátĺís, jráĺóbeteg-szake|Iátas és gondozás, valamint egyéb
egészségügyi szolgáltatas.
Alapellátasi feladatok közé tartozík a hĺíziorvosi ügyelet ellátasą melyet gyermekek
tekintetében a Heim Pál GyermeL<kőrház, felnőtteknél a Főnix Rt lát el. A finanszkozást az
oEP továbbľa is az intézetnek utalją és az intézet utalja tovább szźtm|a a|apján a
feladatfinanszírozás ĺĺsszegét' Alapellátás körébę tartozik az IĘúsági egészségĹigyi
szo|gét|tatás i s (i sko lákb an nyúj tott e gé s zsé gii gyi el látás).
Jráľóbeteg-szake|Látźsi és gondozási feladatokon belül ellátnak diagnosztikai feladatokat,
szakellátási feladatokat, gondozási feladatokat.
Az egyéb egészségügyi ellátások kozé soľoljuk a foglalkozás-egészségtigyi szolgáltatást,
munkaköľi alkalmassági vizsgálatokat.Ezentevékenységetaz oEP nem ťtnanszítozza,térítési
díj ellenében vehető igénybe.

Bevételek alakulása:
Azintézményi múk<ĺdési bevétel teljesítése a módosított e|óirźnyzathoz viszonyítva 5|,0 yo-

os. Legjelentősebb bevételi foľrások: bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, ktil<inbĺjző
szolgáltatások.
Szo|gá|tatásnyujtásból szźnmaző bevétel textília mosatasból, veszélyes hulladék
e|szállítźsálbó l, s zakorvo sok általi,, gyó gyszerkipró b álasbó l'' fo ly b e.

Bérleti díjból származő bevétel 3.149 e Ft. A bérbeadiásnál elsődleges szempont a betegellátas
j av ítása (optiką gy ő gy ászati s egéde szk łjz áĺusítás, gy. $ gypedikíľ, stb. )
Intézméĺyi ellátási díjakból befolyt bevétel 1.973 e Ft. Banki kamatbevétel2.07l eFt.

Awettpénzeszkiĺzök:
oEP bevétel 50,04 Yo-ban teljesült, 509.274 e Ft cisszegben. Nagyságát elsősorban a
bete gforgal om határ ozza me g.

A gyeľmek hazioľvosi praxis 20tl. II: félévben fe|osztásra kerĺilt. Az Iskola-egészségĹigy
fejkvóĹĺja vá|tozott az előző évihęz képest, ezf,83 m Ft-os kiesést jelent ezen.
A legtĺibb vá|tozás a jáľóbeteg kasszźnál van. Egyrészt megszűnt a szezonál|is index
módosítasanak lehetősége, azaz nem befolyĺĺsolható a havi teljesítmény jelentés
elszámolasánál a beteglétszĺĺm vźůtozásáből adódó eltérés. Mĺísrészt megsztintették a
gondozói fix díjakat.
Budapest Főváľos Koľmányhivata| kozfogla|konatás tźrnogatása |.562 ę Ft

Kĺadások alakulása:
Személý juttaüĺsok:
Munkaadót terhelő j áľulékok:
Dologi kiadások:
Felhalmozĺási kiadások:

43,9yo
44,6yo
47,4Vo
77,9%;o

A személyi jutüatások és ezzeI ariányosan a munkaadót terhelő járutékok felhaszrĺálĺísa
időaľĺányos. Az egészségiigyi szakdolgozók béremelése júniusban zaj(ott, ez az év masodik
felében jelentkezik. A dolgozćk SZ,ÉP.kźntyájan történt utalas Q.5O0 Ft/fr) szintén a
második felévben r ea|iza|ó đk
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A dologi kiadások teljesítése összességében szintén az ídoszalrlak megfelelően alakult, de a
torzitő tényezók között szerepel a gźnszám|fü kifizetésének áttevődése a II. félévre, anyári
hőség miatt megnövekedett a villamos energia hasznáIat.
A beruhazáson szereplő tételek az e|óző évi pénzrnaradvány felhasználásával valósultak meg
|6.470 e Ft összegben.

Létszám:
Engedélyezett: 292 fő
Betöltött: 244 fľj

60000 cím: óvodai nevelés łisszesen

Bevételek alakulása:
Az intézmények legfobb bevételét az intézményi ellátási díjak befizetése adja. A teljesítés
42,I oÁ-os. Az alkalmazottak térítése esetén a teljesítés 38,4%o-os. Jellemző az ellźtottak
kedvezményes étkezési körének bővĹilése, valamint az, hogy a tervezel1 220 nap helyett egy
gyęĘ1ek nevelési évenként źú|ag |7 0 napot tölt óvodában.
A Mesepalota óvoda 17 e Ft, Katica óvoda 293 e Ft, a Szivárvány óvoda 31 e Ft ĺisszegben
kapott kártérítést a biztosítótól. A Katica óvodĺĺnak bérleti díjból90 e Ft bevétele keletkezett.
Dolgozók magáncélú telefonhasználat megtéľítéséből 48 ę Ft bevétel folý be,
kamatb evételbő l 42 e F t. Az e\őir ány zat mő do sítźlsok fo lyamatb an vannak.

Átvett pénzeszköztik:
Koszorú ovoda: ELTE megbízĺási đíj 3|2 eFt
Katica óvoda: Budapest Fővaľos Kormanyhivatal kcizfoglalkoztatás támogatása 66 e Ft

Kiadások alakulása:
Személyi juttatĺísok:
Munkaadót terhelő j árulékok:
Dologi kiadások:
Felhalmozási kiadások:

Létszám:
EĺgedéIyezetĺ:
Betöltött:

A személyi juttatĺások és ezze| egyutt a munkaadót terhelő járulékok is időarĺínyosan keľĺiltek
felhasznílĺásra. Nem rendszeres személyi juttatrások teljesítése közĺjtt szeľepel felmentés,
jubileumi jutalom, cafeteńa keret. A jutalom soron az e|ozo év végi jutalom kifizetése
szerepel, valamint a Katica bölcsőde ťtzetett egyhavi illetméný a gondozónőknek jogszabály
alapjźn.
A dologi kiadĺások szintén atervezeff. szerint alakultak. A vásaĺolt élelmęzés teljesítése 38,9
o/o-os, ennek oka a bevételęknél máľ szerepel. A kĺjzĹizemi díja teljesítése \I%o-os a gazdíj
e|őirźnyzatrínak tullépése miatt (||0%). Ev végéig 10.881 e Ft tullépés vĺĺľható, anlĺe az
intézményeknek nincs taĺtaléka. A féléves kiadasok többnyire a pénzmaraivány terhére
tdřténtek, a karbantartási munkĺák pénnigyl\eg a második félévben rea|izźiődnak.
Felhalmozási kiadłásként a Katica óvodában t52 eFt értékben konvhai berendezés beszeruése
történt.

47,9Yo
48,7yo
44,lyo
76,00Á

311 tr
309 fő
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71500 cím: Németh László ÁItalános Iskola

onállóan mfüödő és gazdálkodó szeľv, az oná|Iőarlmfüödő oktaksi intézmények gazdaságĹ
pénzügyi tevékenységét is ellátja.

Bevételek alakulása:
Az Iskola saját bevételének jelentős része lntézményi és alkalmazotti ékezéstérítési díjak, a
teľvezetthez viszonyítra 48 Yo-ban folytak be. A teÍvezett felnőtt étkezők száma alulmaľadt.
ÁFA visszatérĺilés 797e Ft. A nyári hónapokban töľténő festési munkálatok miatt sziinetel a
toľnatęľem bérbeadasa, mely j elentős bevételkiesést okoz.

Átvett pénzeszkłizłik:
B udape st F ő váro s Kormányhivatal közfo gla|końatźls tĺĺmo gatás a 87 7 e F t
Iskolagytimölcs pľogram 533e Ft

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások: 50,6yo
Munkaadót teľhelő járulékok: sl,f%o
Dologi kiadások: 50,80Á
Felhalmozási kiadások: nem volt

A személyi juttatások és a munkaadót teľhelő jaľulékok a módosított e|ofuźnyzatnak
megfelelően teljesiiltek
A betegszabadság, a táppéĺzhozzźljaru|ás jelentős kiadĺíst jelent' több dolgoző hosszarúartő
betegállomźnyamiatt.

Létszámz
Engedélyezett: 66 fő
Betĺiltĺitt: 66 fő

71500.01 cím: Lakatos Menyhéľt Józsefvárosĺ Általános Miívelődési
Központ

A Lakatos Menyhéľt Altat.ános Iskola és Gimnĺĺzium <ĺnállóan mfüödő intézmény, pétlzťigyí-
gazdasági tevékenységét a NémetLasz|ô Általrános Iskola Ęátja e|.

Bevételek alakulása:
A műkcĺdési bevételek 59,t%, aranyban teljesiiltek' A bérleti díjak bevétele meghalađja a ,.

90oÁ-ot. .' --.:l
Az idei évben az érettségivel kapcsolatos bevételek 97 Yo.ban teljesiiltek.

Kiadások alakulása:
Személyi juttaüások 49,2yo
Munkaadót terhelő járulékok 49,0yo
Dologi kiadasok 64,7Yo

A személyi jutüaüások és a munkaadót terhelő jrírulékok időaľanyosan alakultak.
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A dologi kiadások felhasznźiźtsa 64,7Yo-ban teljesiiltek. Több váĺatlan esemény (vizlĺezeték
fonyomócső kilyukadásą csőtörés, viharkárok) megemelte a kaľbantartasi költségvetést.

Létszámz
Engedélyezett: 59fő
Betöltött: 55 fo

71500.02 cím: Deák.Dĺák Általános Iskola

A Deak-Diák Általanos Iskola ĺinállóan mfüödő intézméĺy, pénzt'igyi-gazdaséąi
tevékenységét az önállóan mfüĺidő és gazdáIkodő Német LászIő Altalános Iskolában
kialakított gazđasági egység látja el.

Bevételek alakulása:
Saját műkĺjdési bevételi forľása a tanulók illetve aZ alkalmazottak aIta| beťtzetett
étkezéstérítési díjakból, bérleti díjakból befolý bevételek' A bérleti đíjbevétel a vfutnál'
magasabb szźna|ékbanteljesült. A műkĺjdési bevételek 58,9 %o-baĺte1jestiltek.

Átvett pénzeszkiizök:
Iskolai gytimölcsprogľam 660 e Ft.
Budapest Fővaros Kormányhivatal közfog|a|koztatás támogatása 515 e Ft

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások: 50,9yo
Munkaadót terhelő járulékok sl,Iyo
Dologi kiadások: 62,2%;0

A tervezet1 személý juttatrások az év végéig teljesítésre keľülnek, béľmegtakaĺítiís nem
váľható.
A dologi kiadasok teljesítése a módosított e|őirźnyzathoz képest 62,2%oła teljesiilt' A magas
teljesítés okaaz, hogy a gźnszo|gá|tatźs az év első félévében magasabb.

Létszámz
Engedélyezett: 62 fő
Betöltött: 62 fő

71500.03 cím: Losonci téri Áttalá''o' Iskola

A Losonci téri Által.ĺnos Iskola önállóan működő lnténnéĺĺy, pérnigyi-gazdasági
tevékenységétaz ĺinállóan mfüödő és gazdálkodó Német Lász|ő Altalĺĺnos Iskola látjae|.

Bevételek alakulása:
Az intémény saját mfüödési bevételeként jelenik meg a tanulók étkeztetése, a bérleti díjak,
úszótanfolyami díj bevételęk, alkďm azottak téľítései.
A térítési díjak teljesi|ése 42 oÁ.os. Az iđőszakj teljesítéstől vďó elmarađast a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt igénybevevők számrának folyamatos emelkedése okozza-

ĺwett pénzeszkiiziik:
Iskolai gytimcilcspľogľam 1 004 e Ft
TAMOP 3.1.7.1 500e Ft
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Budapest Főváľos Koľmányhivata|aMunkaĺigyi központ 363 e Ft

Kiadások alakulása:
Személyi juttatiĺsok: 50,0yo
Munkaadót terhelő járulékok: 50,4yo .

Dologi kiadások: 5|,3o/o
Felhalmozási kiadĺások: nem volt
A személyi juttatások 50,0%0, a munkaadót terhelő jĺíľulékok 50,4%o-ban keriiltek
felhasználasra.
A dologi kiađasok köZül a Vásrárolt élelmezés, mint céljellegtĺ kiadás Sf,ĺ3o/o-ban teljesült. A
készletbeszeľzések teljesítése 25,O%o-os, aszo|gá|tatási kiadrísoké 54,0%o-os.

71500-04 cím: Pľáteľ Általános Iskola

A Práter Altalános Iskola önállóan működő intémény, péĺuugyi-gazdasági tevékenységét az
önállóan műkĺidő és sazdálkodó Német Lász\őÁltalrĺnos Iskola |átiaę|.

Bevételek alakulása:
Az intézmény saját bevétęlę elsősorban béľleti díjbevételekből és a tanulók á|ta|' befizetett
étkezéstét ítés i díj akból képző dik.
A bérleti díjakból a tervezett bevétel l5Yo-ban folyt be, köszönhetőęn az új tornateremnek,
amit hétvégén is ki tudnak adni bérbe.

Átvett p énzeszkiiziik:
Iskolai gyĺimölcsprogľam 240 eFt.
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi l(özpont 372ę,Ft łj'''.#.

Létszátmz
Engedélyezett:
Betöltött:

Kiadások alakulása:
Személyi juttatĺások:

Munkaadót terhelő j árulékok:
Dologi kiadrások:
Felhďmozási kiadĺĺsok:

Létszám:
Engedélyezett:
Betciltĺitt:

92ťo
90 fő

4sfr
46fr

50,1oÁ

50,7yo
78,Tyo
r28,4yo

A személyi juttatrások teljesítése időaľányosan alakult. Az elsó felév folyaman jutalom
kifizetésére nem került sor. A tulóľáknál és helyettesítéseknél jelentős a tullépés, mivel sokan
voltak betegállomanyban. Megbízasi szerződésekľe kifizetés a BTM pa|yazat keretében,
illetve a kerĹileti munkakĺizösség ľészére kertilt sor.
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71500-05 cím: Molnár Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvíĺ Áttatános
Iskola

A Molnaľ Feľenc Áhal'ános Iskola önállóan mfüĺĺdő intézsnéĺy, péĺnjgyi-gazdasági
tevékenysé gét az ĺjnállóan miĺkĺiđő és gazdálkodó Német Lasz|ő Altalános Iskola |źĄa eI.

Bevételek alakulása:
A saját mfüödési bevételek 65,3 oÁ-banteljesültek.

Az intézĺtlény bevételeinek fő fonasa az e||źtottak és az a|ka|mazottak által bęfizetett
étkezéstéľítési díj, mely 4f,| %-os teljesítést mutat.
Egyéb bevétel szźrmazik tanterem, tomaterem bérbeadásábóI (90,9Yo-os a teljesítés),
továbbszám|azasbő| 102,3o/o, melyből a Mesepalota óvoda kĺizüzemi díjainak
továbbszámlźnásbő| (|03,2%o-os a teljesítés), ennek oka, hogy a gźzszo|,gá|tatő a tavalyi évre
vonatkozó szám|áit ebben az évben nffitotta be. Nem tewezett bęvételek: taĺrulók
kártérítéséből 6 e Ft., kĺĺtérítés biĺosítótő|25e Ft, valamint AFA visszatéľítésből 295 ęFt.

Kiadások alakulása:
Személyi juttatasok:
Munkaadót teľhelő j árulékok:
Dologi kiad:ísok:

Létszámz
Engedélyezett|étszám:
Betĺiltött:

Helyettesítésre, túlóráľ a kifizetett nem rendszeres juttatá s (99,970Á), az eredeti elői#ńýzat
1 030e Ft, a teljesítés 3 747e Ft volt, ezért saját hatáskörben az aIapl||etmény terhére fizették
ki a túlórfü, helyettesítések díját. Betegszabadságra I284e Ft-ot fĺzettek ki, melyre
e|őírźnyzat nem volt, ezértsaját hatáskönĺ átcsoportosítással az alapi|IetménybőI fizették ki.

A szolgáltatassal kapcsolatos kifizetések nagy része szerzođésen alapul (irodai gépek
kaľbantartásą postafiók bérleti díj, stb.). Az eszközbeszerzések a miĺködéshez sziikséges
karbaĺfiaftási anyagok, tisztítőszeľek, nyomtatványok bęszetzéséte irrĺnyultak. A kaľbantartási
munkĺákatsajátdolgozókkaIvégeńetík,ezze|iscsokkentveakiadásokat.
Egyéb iizemeltetési és fenntaľüĺsi szolgźtltatásokra 6l,2yo volt a teljesítés.
Kozlszemi díjak 82'58%o-ra teljesültek, a Mesepalota óvoda f,ĺtését ápľilis végéig kellett
bizosítani.

49,20/o

50,0%o

65,zoÁ

85 Íii
85 fő

71500.06 cím: Vajda Péter Ének.zenei Áttatános és Spoľtiskola

A Vajda Péter Áltat.ános Iskola önáltóan mfüĺidő intéznéĺy, pénzĹigyĹgazdasági
tevékenységétaztĺnátlóan mfüĺidő és gazdálkodó Német Lasz|ő Altatĺĺnos Iskola |źtjae|.

Bevételek alakulása:
A bevételek főként a sikeres pźt|yazatoknak kösz<jnhetően magasabbak.

iĺtv ett p énzeszkiiziik :

TAMOP 3.I.7 . pźlyazat 1.500 e Ft
NTP.RITP-ĹI páIyazat900 e Ft
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Iskolai gyümölcsprogÍam 470 eFt
Budapest Fővaros Kormĺĺnyhivatal Munkatigyi Kozpont 1 635 e Ft

Kiadások alakulása:
Személyi juttatasok:

Munkaadót teľhelő j árulékok:
Dologi kiadĺísok:
Felhalmozási kiadások:

Létszám:
Engedélyezett:
Betöltött:

A személyi juttatásoknál a felhaszná|źls időarányosan teljesiilt. Bérmegtakarítás teĺhéľe
jutalom nem kerĹilt kifizętésre. A minőségi keľeset-kiegészítés és a2Yo-os kereset-kiegészítés
kiťrzetése kĺizel időaľĺĺnyo s.
A dologi kiadások teljesítése 67,0Yo-os. A villamos-energia fe|hasznźitls költsége 60,5%o-os.

52,60Á

52,Üyo

67,0oÁ
nęm volt

74 fő
74 fó

7t500-07 cím: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani
Központ és Áttalános Iskola

Az Iĺtézmény <ĺnállóan műkodő, pénzngyi-gazdasági tevékenységét az önállóan mfüĺidő és
gazdźt|kodő Némęt LászLő Altalános Iskola |átjae|.
Az onkormźnyzat 272l2005NI.9. sz. Alapító okiratában meghatfuozottak szerint t<ibbcélú
intézmény, egységes gyógypedagőgiaimódszeľtani iiö.zpont és általános iskolai feladatokat lát
el.
Az intézményben alapfokú gyógypedagógiai
fogyatékos gyerekek esetében, valamint az
fogyatékos gyerekek esetében.

nevelés-oktatás folyik, az enyhe értelmi
integráltan oktatható kĺizépsúlyos értelmi

. ..*:'

Bevételek alakulása:
A saját mfüödési bevétel az étkezési téľítési díjak (ellátottak, alkalmazottak) beťĺzetéséboL, a
tornaterem kiadásából, az eseti bérleti díjakból, és a munkavállalók magĺáncélú
telefonhasználatáért ťlzetett kĺĺltségtérítésből tevődik össze. A bérleti díjbevétel elmarad a
tervezettőI, a toľnaterem beázása miatt helyľeállítasi munkakat kęllett elvégezni. Az
étkezésből szźlrmaző bevételkiesés az ingyenesen étkezők és az 50 oÁ-os térítési díjat ťtzetők
át endezo dé séb ő l adó dik.

Kiadások alakulása:
Személyi juttatasok: 49,00Á

Munkaadót teľhelő járulékok 49,6yo
Dologi kiadások: 55,1%0

Felhďmozĺĺsi kiadĺísok nem volt

A személyi juttaĹĺsok időarĺĺnyosan kerĹiltek felhaszrĺĺlrásra. A munkaadót teľhelő jłĺrulékok a
személý juttat.ásokkal anínyosan teljestiltek. ,t megĹĺzĺsi díjak a sajźtmunkaválla|ő részére
mosĺás-vasďas miatt, a tornateľmi bérbeadas miatti foglďkozasok alatti ügyelet, takaĺitas; a
gyeľmekvédelmi felelős részére kjťlzetett megbízĺsi díj, valamint őraadó logopédusnak
l<tťtzetett összeg. Az tires álláshelyre jutó feladatok elláĹĺsa trilóníban, helyettesítéssel t<irtént.
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71500.08 cím: Józsefváľosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai
Szolgáltató Intézmény

Az intézmény önállóan mfütidő intézmény, pénzugyi-gazdasági tevékenységét az önállóan
mfüödő és gazdálkodó Német LászIő Altalĺános Iskola látja el.
Fęladata a kerületben élő, illetve a keriileti nevelésĹoktatasi intézményekbe járćl

beilleszkedési, magatartźsi zavaral és tanulási nehézséggel kiizdő gyermekek komplex
pszichológiai, peđagógiai, logopédiai ellátás a szakszolgálati szinten.

Bevételek alakulása:
Miĺkĺ'dési bevételek 53.8%

Létszámz
Engedélyezett:
Betĺjltĺitt:

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások:

Munkaadót terhelő j árulékok :

Dologi kiadások:
Felhalmozási kiadások

Létszálm:
Engedélyezett:
Betöltött:

61 fó
60 fő

45,5oÁ

46,9yo
54,6yo

nem ttirtént

A személyi juttatások időaľlányosan kerĹiltek fe|haszná|ásra' Kieme1t munkavégzésért járő
kereset-kiegészítésben június hónapban részesültek a dolgozók. Pedagógus Napon a20|2. évi
Z%o-os,,teljesítményosztollzó'' keretből 12 ďolgoző részesült pénzbe|i ösztönzésben.
A.. dologi kiadrísoknál az eszkozbeszerzések csak a mfüödéshez nélkĹilözhetetlen
beszerzésekľe irĺĺnyultak. Szolgáltatasokkal kapcsolatos kiadások nagy része szerződésen
alapul (irodai gépek karb arfiartÍtsa, stb.). Köťtlzęmí díjak 7 6,4%-ľa telj esiiltek.
Nagy éľtékú eszkozbęszerzésę nęm volt

27 fő
27 fő

71500.09 cím: Józsefvárosi Zeneiskola

A Zeneiskola önállóan mfüĺidő iĺtézmény, pénnigyi-gazdasági tevékenységét az ĺjnállóan
műkĺidő és gazdálkodó Német LászIő Általĺános Iskola |źfijae|.

Bevételek alakulása:
A saját működési bevétel 55,5 %o-baĺteljesii1t. A zeneiskola legjelentősebb bevételi forrĺása a
tanulók téľítési díja és tandíja.
A teľembérleti díjak teljesítése 57%o-os.

A térítési díjakbefizetését - 92,27yo-ban folý be - elősegíti a részletťrzetési lehetőség, mely
kedvelt a szülők köľében. Az iskola által nyujtott tandíjkedvezmény 486 e Ft volt, melyet
szociĺílis illetve orvosi alapon nyujtott. A terembérleti díj hiĺánya kiilső megkeľesés hiĺĺnyában
9|| e Ft volt. Elsősorban míivészeti célokat szolgáló tevékenységekľe adnak béľbe
helyiségeket.
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A személyi jtlttatások és ęzzel egýitÍ a munkaadót tęľhęlő járulékok is a tervezettnek

megfelelően keľültek felhasználasra. Jelentős nagyságľenđet képvisel a tulóra és a
betegszabadság. Megbizźsi đifua csak a teÍvezętt személy jogosult. A többlet kifizetés a
hosszabb időt távol lévő kolléga helyettesítéséből adódott külsős személy által. A gázenergĺa

szolgáltatasnál jelentős túltépés mutatkozik az év felénél, ennek oka" hogy március-ápriĺis
hónapbanmégérkeztekeIőzőévrevonatkozősztlrr]ák.

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

Létszálmz
Engedélyezett:
Betöltĺjtt:

Äwett pénzeszkiiztĺk: nem volt.

Kiadások alakulása:
Személý juttaüísok:
Munkaadót terhelő j ĺáľulékok:
Dologí kiadasok:

47,9Vo
48,3%;o

48,fyo
nem ttĺrtént

52 fo
52 fő

80100 cím : Józsefváľosi Váľosiizemeltetési Szolgálat

A Józsefuarosi onkormáĺyzat Képviselő-testülete 408lf0|1.(10.20.) hatźrozatában döntĺjtt a

J őzsefvárosi Vaľostizemeltetési Szolgálat felállításáľól.
A Képviselő-testtileti dĺintés alapjan a Jőzsefvárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat tevékenységi

k<lrébe tartoznakés sajĺĺt szervezettel alaptevékenység kęretében lźújae| az a\ábbi feladatokat:

- kerületi biztonsági-rendészeti feladatok, mely önkormźnyzati önként vá|Lalt fęladat.

- kerületi kezelésű utak karbantartása, úthibák tźb|ázási és lámpazási feladatai, mely
önkoľmány zati kotelező feladat

- paľkok, zĺjldfelĹiletęk kezelése, kaľbantaľtása, mely önkormrányzatikote|ező feladat

- LÉLEK Program végľehajtásának kozpontjaként a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési

Szolgálatot j elölték ki.
- Teleki téń piac Ĺizemeltetése
- a kerülęt takaľítrási munkálatainak elvégzése

2OI2. év első felében folytatódott azĺntézmény feladateL|átasźhoz szĹikséges tźngyí eszköz és

szervezet struktura kiatakítrĺsą a képviselő-testiilet által elfogadott l09 fő engedélyezett

létszámmal.
Kiďakítĺĺsra keľiiltek az intézmény adminiszftatív feladatait ellátó ,,Igazgatőság'' iľodái a
Keszf5riĺgyar Közösségi Haz épületében. Megtĺiľtént az irodai és infoľmatikai eszközĺjk
beszerzése' kialakítasľa kerĹilt azinformatikaihźůőzat és szerver kĺizpont kiépítése.

A kaľbantartók munkáját szaktanácsadó segíti, aki belső szakmai továbbképzéseket is taľt.

A kerĹileti takarítas 40 fővel mfüĺĺdik.
A Lélek Haz I mellett kiďakításra keľült a Léle|đláz II. is, osszesen most már 34 fős
feľőhellyel. Megttiľtént 20 ĺĺnkoľmányzati fulajdonú lakás felujítasą melyek un. Lélek.
lakasokként műkĺiđnek.

51,4%;o

52.3%
87,80/o
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Felhalmozási kiadások: r0l,3yo

A dologi kiadasokná| eIőirźnyzat túllépés mutatkozik. Aziĺtézmény indoklasa szerint ennek
oka az előre nem tervezett mértékű gépjrĺrmiĺjavít.ĺsok (If.9f2 e Ft), a nem teĺvezett
igazgatősági iroda bérleti díja (3.000 Ft) és a munkavállalók balesetbiztosítasi díja (700 e Ft).
Felhalmozrísi kiadások soron gépek, jĺĺľművek beszerzés szeľepel <isszesen 20.279 e Ft
<isszegben.

Az intézmény feladata, szervezeti felépítése, engedélyezett |étszĺáma július hónapban a
kĺiltségvetésénęk módosíüĺsával egyiitt változott, íey az íĺtézmény gazdálkodásának
ľészletesebb elemzése azI-II. negyedévi teljesítést követően végezhető el.

Létszálmz I. félévben
Engedélyezett:
Betöltott:

109 fő
109 ftt

A feléves beszĺĺmolót és az előterjesztést a kĺinywizsgálók véleményezték, melyet az 5.
számu mel léklet tarta|maz.

A fentiekben leírtak alapjĺĺn kérem az a|ábbihatéttozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő testület rigy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés I. feléves teljesítésérő| sző|ćl
beszámolót elfogadja

Felelős: polgĺírmester
Hatériđő : 2012. szeptember 20'

A dtĺntés végľehaj tá sát v égző szervezeti egység: Pénzügyi U gy osztá|y

Budapest,ZlIz. szeptember 14. 

-
\r,

/(lL
Dffi6śisl
polgármester

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺól:

t ,-;- 
- 

, ,. (^'

"h Mfr-Y
Dr. Mészír Erika ffirŁíryłą.

a|jegyző
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1/a. sz. me|lék|et
20|2. évi felújítási előirányzatok és te|jesítések

érték e Ft.ban

címrend
Megnevezés

FeIúiítás
szam Eredeti ei. Módosított ei. TeIiesítés
1 t60l Intzéményi életveszély elhárítás 2 500 2 500

I l60l Práter u. homlokzat felúiítás 23 000 t 788

11601 Nagytempom u-i bölcsőoe 4 000

I 1601 Hoľánvszkv u-i bölcsőde 4 000

1 1601 Németh Iskola soortudvar felúiítás 1s 369

t1602 onkormánvzati lakások felúi ítása l0l 840 101 840 81 024

t1602 Lakóépületek felúi ítása 250 000 239 818 3 292

r1602 Lakőházak élewę szély elhárítás a 15 000 t5 000

LT602 Üres lakások lakhatóvá tétele 10 000 10 000

r1602 MAV tęlep felúiítása 37 059 37 059

r 1603 CSP épülęt felúiítás t2 000 12 000 3 301

l 1603 CSP közmű felúiítás 23 900 n 904

I 1604 MN II. LuizaI4. 691

l 1604 MN II. Mátvás tér közterület rehab. 65 263 65 263 65 273

r 1604 MN II. Dankó 16. +5 I

I 1604 MN II. Dankó 20. tf7
I 1604 MN II felúiítás I 500

1 l60s Lélek nrosram - lakás felúiítás 64 157 65 751 t 468

I 1605 EUB közterület. közut felúiítás 7t5 428 715 428 406 973

l 1605 EUB Horánszkv 13. felúiítása 468 9ts 468 9ti 363 74-t

l 1605 EUB díszkivilásítás t6 795 16 795 n 424

I 1605 EUB Speciális piac felúiítás 85 990 8s 990

I 1605 Máýás tér il|emhely felúiítás 2 540

osszesen: 1 891 847 1 887 962 939 251

Intézménvek

Közterület Felüsyelet 5 228

NSZ z 50c 2 500

osszesen 2 500 7 728 0

1 894 341 1 89s 690 939 2s1

1. oĺdal



érték e Ft-ban

límľend

szám
Megnevezés

Beruházás

Eredeti ei.
Módosított

ei.
Teljesítés

202 Sa Isfuán kettős keresá 3 00c

405 Ktjzvilásítás 1 500 I 50C

601 KMOP Bölcsődeépítés 218 589 218 589 r85 704

601 Panelprogram Baross 1 03/a,b. 25 455 fs 455

601 Márkus E. fors. Techn. 3 048

601 Gyalogátkelőhely kiépítése 4 5t3
601 Vaida Iskola sportsátor 2 604

602 tnkormánvzati lakóépületek 2 000 22t7
603 CSP lakás vásárlás 5 141 5 I4T
603 CSP köĺer. rehab. 190 s00 190 500

604 MN II. sázcsat|. 246

I 604 MN II. Luizal4. 155 000 155 000 81 048

I 604 MN II. Mátvás tér 600 600

I ó05 Lélek prosram 38 400 38 400 90 88?

I 605 Piac 677 515 677 690 86 434

t 605 JSZSZK 514 000 5 l4 000

I 703 Főépítészi Iroda 2 400

Osszesen: I 828 700 L 844 657 444 3Í9

1lb. sz' mel|éklet

2012. évi beruházási előirányzatok és teljesĺtések

Hivatal

Intézmé

Hivatal 9 0r7 2t 309 2 t34
Eü. Szoleá|at 2l 13'l t6 47(

Közterület Fęliisyelet s6 708 8s 834 37 98(.

Józsefu. Városüzemeltetési SzolgáIat 18 500 24 500 24 825

Práter Isko|a ll6 I49
JEGYMKÁI 1 500 I 500

Losonci Iskola I 361

Katica Ovoda 200 152

Jv. Családseeítő és Gvermekióléti Kp. 225 400

Jv' Ecvesített Bölcsődék 607

O szirőzsa Gondozó Szol sálat 766 766

Osszesen 86 491 155 587 84 078

Mindösszesen I 915 191 2 000 244 528397

rmesteľi Hiv
1220r-01 Hansosító beľend. | 292 r 291

12201-01 Bútor. polcrendszeĺ 480

12201-01 EsYéb besz. 202
1220r-02 Szám.tęchn. eszk.. szoftvęrek besz. 9 ori 20 0t7 161

Osszesen: 9 011 21309 2 r34

'1. oldal



éńék: ezer Ft-ban

fe|adatok megnevezése kiadási e|őirányzat
hatáskłirök

megnevezése megiegyzés

11107-01 cĺm Míikôdési cél és általános tarta|ék

Céltartalékok eredeti ei.
elsii módosĺtotl

ei
második

mń.lôŚíŕôlÍ éi

idülőhelyi feladatok normatív támogatás
52 500.C 52 500.( 0.(

polgármester április havi lemondasnál

szakmai tanugyigazgatási informatikai
feladatok kÖtött felhasználású normatíva

4 688-( 4 688.( 4 6s4.2

Humánszolgáltatási
Bimttság javaslatára a

Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság

kÖzfoglalkoztatás bér és járulékainak Önrésze,

valamint ktzvetlen költsések 23 i00.( l4 608.{ 8 806.2

felhasználás alapján
l.ÁnviePltĺ-f PefÍtl cf

kÖltségvetés módosításnál

Lélek Adomány 3 142.C | 542.( 2 069.2 polgármester

munkaviszony megszüntetéséből adodó
munkavégzés alóli felmentési idĺire járó,

valamint végkielégítések iIletményeke és
iánl|éknkra 2s 000-( 3s 897.5 35 897.9

képviselő-testiilet

normatíva lemondás miatti céltartalék

20 000.( 20 000.c f0 104.(

polgármester

j ogszabályban meghatározotl
mutatók felülv izs gá|atának

fflggvényében

kÖrnyzewédelmi és fapótlási céltartalék

9 238.4 I 738.C
' 

738.Ĺ

képviselő{estÍilel
201 1. ültetett fák kezelésére

előre vállalt kÖtelezettséggel
csÖkkentett Összes

|ózsefoárosi Nemzetiségi onkormányzatok
rrnoamiaihnz ł^fr^g^tÁą 3 000.c 3 000.c 3 000.(

Humánszolgáltatási
Bizottsás

ivil szervezetek támogatása I 000.c I 000.( I 000.( Képviselő.testület
i,qhAzek ewházi knznsséoek tAmogatá 4 000.c 4 000 4 000.( Kénviselŕj.testülel

športolók, sportszewezetek támogatása I 000.c I 000.( I 000.( Képviselő-testulet

]olgármesteri saját keret
9 979.C 7 4s0.1 3 380.1

polgármester
e|óző évi havi bruttó 2000 e

Ft, ebből 1 l l01 címre
tervezve 14.021 eFt

{lpolgármesterek saj át keretei
r2 000.c 6 053. s 688.t

polgármester
e|őző évi havi bruttó 1000 e

Ft

r'árosgazdálkodási Bizottság saját kerete
9 600.c ft7.( 217.(

polgármester előző évi havi bruttó 800 e F

:Iumánszolgáltatasi Bizouág
4 800.c 718.4 718.t

polgármester előző évi havi bruttó 400 e F

\NTSZ felülvizsgálata miatti feladatok
(tltségeire, valamint intézmények karbantartási
(Öltségeinek kiegészítésére 10 000.c 8 945.( 8 945.(

képviselő-testület

lendkívuli hideg időjárásra tett intézkedések,
b|2.ĺáf Ôl. k.iltŚéoeiŕe 8 000.c 6 380.( 962.1

képviselő-testület

lelyi adó bevételi kiesés 20 000.( 0.( képviselő-testület

/árosmarketing 50 000.( 3t 709.( képviselő-testület

lemzetkÖzi kapcsolatok I 500.( 0.( képviselő-testület

lendőrség támogatása 20 000.( | 678.i képviselő-testület f0 4 lfl | 2. (Y1.2 1.) Kt.hat

Iutalom és járulékai 100 000.( I 00 000.( kéDviselő-testület

]TC sportsátor progÍam 0-c 0.( 2 496.: képviselő-testulet 147 12012.(IV .19 -) Kt.hat

)vi-Sport programban va|ó részvétel 0.( 2 850.( 2 850.( képviselGtestĺilet | 08 I 20 72. (111.22.) Kt.hat.

]éltaŕa|ékok összesen 201o47.1 364 089.( 250 916,:

Altalános tarta|ék 20 000.( 7S 626.',, 25739,{ képvise|ő-testület
e|őre nem tervezhető
|riqd4sn|ł fpl|ĺz eÍ éíl|

Összesen 221047,(, 439 716.1 276 655.t

í/c. sz. me||éklet

TartaIék előirányzat alakulása 2012'I. fé|év

|1107 -02 cĺm Felhalmozási céltarta|ékok

feIadatok megnevzése eredeti ei.
)lső módosítotr

ei.
második

mÁ.|dcíŕ^tr Ai hatáskłirłik megJegyzes

Egyéb fej|esztési tartaIék REV Magdolna
nesved nroiekt elismert kłiltséeei 0,( 50 310.( s0 310.(

képviselő-testulet

egvéb fei|eszstési taľtalék 0.( 0.( 2170,1

parko|ás megvá|tás 298f40.{ 298240.1 299 240.( képviselő.testület pénzmaradványból

í' o|dal



í/c. sz' me||ék|et

fe|adatok mesnevezése kiadási e|őirányzat
hatáskłirłik

megnevezése
p|iiię6nuzqÍ

megjegyzés

11107-01 cÍm Működési cél é5 áltálános tartalék

29E240.01 348 ss0.6l 3s1720,(

07-03 cĺm cé|ú cé|tartalék

feladatok megnevzése eredeti ei.
l|ső módosĺtotl

ei-

második
mÁĺfnsíŕnŕf ci batáskôrök megiegyzés

céltaÍta|ék 0,( 0,( képviseIő-testiilet

2. oldal



rtékű műkłidési célľa átvett Dénzeszk.jz e ľt-ban
Cím Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. ľeliesítés

I 08-02 PH-ra átvez. Gvermekvéd' lakasalap 278t
I 108-02 PH-ĺa átv ez. Gvermektartasdíi 5 60:

I 108-03 ldesenforsalmi adó kies 8 03s I 03s
r r08-02 Jelzőrendszeres hazi seeítsémyúitas tám. r 892 I 180

I 108-02 Előző évi koltséw. Kiee r02 t47 r02 595
l 108-02 Nemzetiségek közDonli támosatasa f -)6) f 362
I 108-03 Pénzmaĺadvánv elvonas s81 58t rt5 523

20 Támop 3.3.2-08l1 -2008-0002. pá|y źrzaÍ 40 568 40 56t 3s 9f4
302 Munkaĺisvi Kp. Tĺĺĺnogatása 6 602 t3 sf9
303 t,Íozeaskorl. Közlekedési tám. 634 I 07s
ó05 -ELEK orosÍam oá|vźza| 46 443 46 442

703 ĺv. PU' KSZT értékesítés 5 00( 5 00(
703 )rczv KSZT értékesítés rl 000 11 00(

]H összesen ĺ6 f82 24 851 t0l 18(

.ntézménvek összesen 1 jfs 846 r 244 56t 772 574

Osszesen: 1 153 t74 2 075 684 L214333

1/d' sz. me||ék|et
Atvett pénzeszkłizök jogcímenként łĺnkormányzat łisszesen 2012. év

Fr-

Támogatás értékű feIhaImozási célra átvett
Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teliesítés

I 605 [degenforsalmi adó kies. (téves könw.) 803s
1605 LELEK nroeram 103 557 r03 5s7 4t 26(

t604 MN II. pĺílyazat EU tám. 196 920 t96 920 199 58r
r60l Bölcs.feil. KMOP 4.5.2.2009-0023 oá|yźaat 2r8 589 218 589 202084
1605 EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-fF-2009-0004 810 99ć 810 99ć 231 l3t

PH összesen I 292

()sszesen: I 330 062 1 330 062 683 39ó

AH-on kívii|ľő| működési cé|ľa átvett
Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. TeIiesítés

I 1301 LELEK Prosramr adomány
11404 Közter. szobrok tám. I 00( I 00(

r1706-02 VoIksbank támosatása 5 90( 5 90(
Intézménvek összesen I 835 13 07( 14 90:

Osszesen: 7 735 19 975 15 91(

Áh-on kívülről fe|halmozási cé|ľa átvett

1. oldal



Atvett pénzeszközök i ntézményen ként, jogcímen ké nt 2o1 2.

Támog atási értékíi m ű ködési cél ra átvett pénzeszköz
érték: e Ft-ban

Megnevezés Eredeti ei.
Módosított

ei.
Teljesítés

Iózsefvárosi Kiĺzterü|et Fe|üsve|et

ĺózsefvárosi Eeészséeĺievi SzoleálaÍ I 017 788 I 023 058 514 878
)EP I 017 788 0r7 788 509 274
]o. Főv. Kormánvhivatal Munkaüsvi KözDont 1 228 I s62
)m 4 042 4 042

Iózsefvárosi EsYesített Błilcsődék 33 159 57 65i
lm 33 159 36 38i
fámop 5.2.2. pá|yázat 2l 275

Iózsefvárosi Csa|ádsesítő Szolsá|at I 058 36 631 40 21',

lm 28 573 28 5't3
fámop 5.2.5 pá|yázat 8 058 8 05t Lt 704

Iózsefvárosi oszirózsa Gondozó Szo|eá|at 4I I5'I 40 84t
)m 40 800 40 80(

3p. Főv' Kormányhivata| Munkaügyi Központ 5)l 4S

Iózsefvárosi ovodák 49 171 49 23',,

afnrqó - nm f 6s9 f 659
Várunk-Rád - pm 3 424 3 42C

|-áfika - nm 4 58s 4 585
Vanqllcár - nm 2939 f 939
\7á7Ś7ÔÍŚ7en - nm 3 339 3 339
Koszoru - pm 2 316 23r(.
Koszorú - ELTE meeb. Díi 5lf 312
Hétszínvirág - pm 3 320 3 32C
iziváruánv - 3 472 3 472

\4esenalota - nm 3 400 3 40C

verekvirás - nm s 604 5 ó04
Katica - om 9 438 9 438

Katica - Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ 6(
Kincskereső. pm 23sf 2352
Pitvpans - pm 2 0r5 2 0t5

\émeth Lász|ó Á|ta|ános Isko|a 5 62ĺ 6 421

BD. Főv. Kormanyhivatal Munkaügyi KözponÍ fs8 877

Szatmáĺi Izek Kft - Iskola-evümölcs Drogram J+O 533
om 5 0r7 5 0t7

Lakatos M. Józsefvárosi AMK 11220 11 3lt
Szatmáľi Izek Kft - Iskola-evümölcs DrogÍam 89 l8(
DIn ll 131 1l t3l

MoInár Ferenc A|ta|ános Isko|a
Fővarosi Közoktatĺisfeil. Közalaoitviánv
VII. ker Válasáasi Iroda Timar L. munkabér

Deák-Diák Alta|ános Isko|a 1 401 2 17:
Szatmari Ízek Kft - Iskola-sviimöIcs DrosÍaÍn 3ti 66(
Bp. Főv. Kormanyhivatal Munkaügyi Központ 84 51i
DM I 00( I 00(

Losonci téri A|talános Iskola f892( 31 t4(
pm 28273 f8273
BD Főv. Kormanvhivatal Munkaügyi Közponĺ 173 363
Támoo 3.1.7. l 50(
Pannonker TESZ Zrt IskoIa-svümölcs Dr. 475 I 004

Vaida Péter Alta|ános Isko|a 2 626 6 66(
Támoo 3.l.7. oá|vázat I 50(
NTP-RITP.Il. pá|yźua| 90(
Pannonker-TESZ Zrt - iskola-sÝtmölcsprogram 47(
Bp. Főv. Kormánvhivatal MunkaüEvi Központ +o/ I trJ:
pm 2 t6l 2 16r



1ld. sz. me||ék|et

Práter Á|ta|ános Isko|a 496) 531
Szatmaĺi lzek Kft - Iskola-wümolcs Drograln 1l 24(
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ 14 I 37t

DM 4 70( 4 70(

Iózsěfv. Gvósvned. Módszertani Kp. és AIt. Isko|a 3 15( 3 15(

Dm. 3 15( 3 15(

Iózsefv. Eevs. Ped. Szakszolg.és Szakm. Szo|g. Int. 200t 2 004
DM 200t f 004

Iózsefvárosi Zeneisko|a l.47: 1 47:
pm I 475 I 475

)sszesen: r 02s 846 1,244 569 172 57n

tás értékű fe|halmozási célra átvett
Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. TeIiesítés

ĺózsefvárosi Városĺizeme|tetési Szo|sá|aI 11 235 11 234

pm tl 235 11 23:

Összesen: 0 11 235 11 23:

Átvettpénzeszkiiztik Polgármesteri Hivatal
Támosatási értékű mĺikiidési cé|ra átvett

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. TeIiesítés

Vaida Péter Á|ta|ános Iskola r 834 I 83a 3 67(

NSI pályazat t 835 183 3 67(

L)sszesen: t 835 I E35 3 ó7U

Ah-on kĺvülľől fe|halmozási cé|ra átvett

kívĺi|rő| műkłidési cé|ra átvett

h-on kívü|rő| felha|mozási cé|ra átvett

3. oldal



ezer Ft-ban

értékű mĺikłidési célľa átadott

Megnevezés Eredeti ei. MódosÍtott ei. Teljesítés

01 Alpolgármesteri keret - Epítész iskolak találkozója t0( r0(

05 Tűzoltóság támogatása r 00( 3 000

05 BRFK támosatasa 6 00( 6 000 5 99:

05 obudai Esvetem támosatá'sa 100

05 Főv. Katasztófavéd. Támoeatása 300 30(

08-02 Norm. Elszárnolas 1 273

I 08-02 JeIzórendsz' Tám.vfiz. 2f7
1 08-02 Nemzetisések tiĺÍnoeatasa 15 400 20 586 9 43i
t 08-03 E|őző évipénzm 227 860 311 89t

PH összesen t20 406 t78
Intézmények Összesen 59 021 f49 393 f00 618

Jsszesen: 81 s4t 915 017 528 337

1le. sz. mellék|et

Atadott pénzeszkiizłik jogcímenként20|2 . év

Támo gatás értékíÍ felhalmozásĺ célľa átadott pénzeszkłiz

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

tr105 Bo-i Tört. Múzeum szobor felúi. tĺám. s0( 50(

I 1701 Főv. Önk. Megállap' A|apian ts 30( 15 30(

I r 1 08-03 E|őző évi oénzm I 292

rr60f Lakaselideeenítés e|szám.-bev.50%o.źnak átadźsa r30 00( t30 00(

Osszesen: 145 30( 145 800 | 792

MiikÓdesi ce|ľa átadott pcnzesz|KłJz

Megnevezés Eredeti ei. MódosÍtott ei. Teljesítés

01 Pols. Keret. Beiratkozĺĺsi Ösztöndíi Pr. Tám. 10(

01 Pole.keret - Wittner M. inteÍiúkötet f)

05 MesallócsoooÍt AlaDítvánv tám. 160

UJ Zóĺ ád E. A|ap ítvány táĺnogatasa 30

05 Ludovika rend. Tiĺrnosatasa 5 000 5 00(

05 Rakóczi Szöv. Támoeatasa 100

05 Dik. AIapítvánv támosatasa 80

05 Ftld Naoia orosramok l0(
s02 Pollack M. Kft tám. I 876

801 Józsefu .GyermekĹidĺilt. Kft támog. 73 600 73 604 48 191

80f Barka Színház támos. rz0 400 t'rf 404 67 295

502 Kozbiaonsági Kft támos. 26 004 t2 8f(
804 Józsefo. KuIt' és Sport Kft támog. 50 00( 82 s00 s0 ls!
805 Közössési Hazak t17 401 143 893 74 04(

Dsszesen: 361 401 512 639 257 971

eIha|mozási cé|ra átadott

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

404 Tarsashazak felúi ítrĺsi alap kiee. Közter.foel.-bó| 3 495 4 355 86(

601 Nagvtemplom Bölcsőde l8 3s3

602 Kisfalu Kft - felúiítasi alap kéozés ss 00( ss 000 29 18t

602 Józsefu. 57. bontas 27 000

60f Kisfalu Kft - lakas bérleti iogviszony megváltas 25 00( f7 r85 5 f6l
602 Kisfalu Kft - lakas forealmi érték külonbözet ls 00( 20 00(

603 CSP - TH eaI. Jav. Táĺn. 6 00( 6 00(

603 CSP - Leonaĺdo 39. f4 00( f4 00(

603 CSP - bérl.iow. Mesváltá's 5 141

1. oldal
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604 MN II' Luíza 14. lakik kikölt' 9 60( 9 60(

705 Főv. onk. Pályazathoz kieeészítés 30 7sr L0 612

705 Panelprogram - 2008' évi f6 694 f6 69( 24 459

705 Pane|program - 2010. évi 176 s00 176 s00

801 Józsefo.GyermeküdüIt. Kft támog. s 000

80s Közösséei Hazak 13 400

Osszesen: 341 285 443 834 75 521

2. oldal
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Átadott pénzeszköz<ik intézményenként, jogcímenké nt 2012. évben

Támog atás értékű m ű ködési cél ra átadott pénzeszköz
érték: e Ft -ban

Megnevezés Eredeti et. Módosítoft ei. Te|jesítés

Józsefuárosi EqészséqÜqYi Szo|qá|at - pm 33S 339

Józsefu árosi K<lzterület- Felüqve|et

BRFK V|ĺ|. ker. -térfiove|ő mĺik. tám. 58751 73 60( 24 787

Józsefu árosi Várostizeme|tetésĺ Szoloálat 6 95i 6 957

Józsefuárosi Csa|ádseoítcĺ és Gvermekió|éti Kp' - pm 15 24( 15 24C

Józsefuárosi oszirózsa Gondozó Szolqálat - pm 68 978 68 97t

Józsefuárosi Eqvesített Bölcsődék - Dm 52

Józsefuárosi Tvodák 41 709 41 705

Naoraforoó - om 2243 224a

ýárunk-Rárl - om 3 112 311

Tátika - om 5 726 T ĺzr
Naosuoár - om 2022 2 02t

Százszorszéo - om 2 618 2 61t

Koszorú . pm 1 631 't 631

létszínviráo - om 3 067 J UO/

Szivárvánv - om 3 003 3 00:

Vleseoalota - om 2361 2 361

3verekviráo - om 4 670 4 67r'

(atica - nm 7 541 7 541

(incskereső - om 1 888 1 88t

)itvoano - om 1 827 1 821

\|émeth Lász|ó Alta|ános |sko|a - om 2 869 2 86!

t.|émeth Lász|ó Alta|ános |sko|a - vá|ĺ' után fiz. adó 27( 270 29ę

-akatos M. Józsefuárosi AMK - om 4 381 4 381

Mo|nár Ferenc A|ta|ános |skola - pm 2 097 2 091

feák-Diák Alta|ános |sko|a - om 2 007 2 001

-osonci téri A|ta|ános |sko|a - pm 19 760 19 76(

-osonci téri Á|talános |sko|a 6t

r'ajda Péter A|ta|ános |sko|a - pm 2 644 2 64f
)ráter A|ta|ános |sko|a - om 1 561 | 90 1

lozsefu. Gyóqvped. Módszertani Kp' és Áft' |skola - pm 3 655 3 65t

Józsefu. Eqys. Ped. Szakszolq.és Szakm. Szo|o. |nt.-pm 1 251 I 251

Józsefuárosi Zeneisko|a - om 2023 2 021

59 02í 249 393 200 618

Támogatás értékű fel halmozási cétra átadott pénzeszköz

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Te|jesítés

Osszesen: 0

Működési célra átadott pénzeszköz

Meqnevezés Eredeti et. Módosított ei. Teliesítés

Osszesen: 0

Felhalmozás! cé!ra átadott pénzeszköz

3. oldal
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Csszesen: 0 0 0

4. oldal
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Záro|t e|iĺiĺányzatok értéke 2012. I. Íé|év
érték: %r Ft-ban

sorszam :eladat megnewése
bruttó e|őirányzat

Fe|oIdások
cím /kiemeIt

megleryzes

Költséwet6i szeryek kö|tséfl etésében

2
Bölcsödék Tolnai L. u. 19. új btilcsöde működési költségei
;zemé|yijuĺatás 24040 e Ft, mukáÍatót tęrhelőjárlékok
i054 e FĹ dolosi 10544 ę Ft 40 638.( 40 638.(

40i00-02 lűködési engedély megadásáig

5 nfü ödési általános taItalék l0 000 ( l0 000 ( I r0?-0r !k te|ieŚ|.i|éŚéio
ÍF;|F.+í.i ?é|tąń.|év 298 2!0 ttto7-o2 )evételek teliesuléséie

7
ĄNTSZ uÄgálatok miatt hiányosságok megsziintetésének

8 000,c 1 I 107-01 bevétclek telj€suléséiB

8 Baoss u. l03/B bölcsöde omel pr. t3 214,( t l60l bevételek teljęsĺiléséi8

a Baoss u. 103/A bölcsöde pmel pr t2 24t,( I l60l bevételek teljesüléséig

10
Főv. onkományatnak 20l l ' éü lakáselidegenítési
bevételek költsésekkel csökkentett .isszese

t30 000,( I 1602 bevételek teljesüléséig

tt társaház pmel pr.20l0. éü 176 500.( 1t'l05 bevételek teljesuléséig

t2 ioruin Sétány KJi. közlenile| rendezés 190 500.0 I 1603 b evé le I e k te I i esii l é séi p

13 ipiilelekÍelíljílásą 200 000,0 34 869, I I 1602 b evé t e l e k te Ij esti I és é i g

ZároIt kiadási előiránvzatok összesen I 079 333.{ 85 507.1
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Lekötött betétá|lomány
2012.06.30

éľték: Ft-ban

Bank
Lekötés

értéknapia leiárata összege (Ft)

Volksbank 2012.05.23 2012.07.04 500 000 000

Volksbank 2012.05.30 2012.07.11 500 000 000

ýoIksbank 2012.06.06 2012.07.18 300 000 00c

r/olksbank 2012.06.13 2012.07.25 300 000 00c

ýolksbank 2012.06.20 2012.08.01 400 000 00c

DSSZeSen 2 000 000 00{



címrend szerint
me||ékIet
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