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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezí X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ o zatí j av as|at a bizottság' számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénziig.vi Bizottsáď Humánszolgźůtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az elótęriesrtés mestársva|ásźú.

Tisztelt Képviselő.testület!

A 2012. évi költségvętésről szóló rendelet módosítasát a képviselő-testületi, bizottsági
határozatok. valamint az egyéb gazdasági események, saját hatáskönĺ módosítások teszik
indokolttá, melyek a kĺlvetkezők.

I. Képviselő.testĺileti diintések:

1.l A Képviselő-testiilet a 298l20|2.(IX.20.) számű hatáĺozatźxa| az EU Belváros pľojekt
kĺinywizsgálata érdekében módosította a költségvetést.

A Képviselő-testĹilet
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- aZ onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalék e|őirányzatát
I.I43,0 e Fttal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 1 1605 címen bellj'l az EU Belvárosa
pľoj ekt do 1o gi eloit ány zatát, ugy an ezen ö s s ze g gel me gemeli.

2.ĺ AKépviselő-testiilet a 304l20I2.(IX,f0.) számuhatfuozatában költségvetés módosítással
egytitt a Budapest, VIII. keľĺilet Kőfaragő u. 3. taĺsasház vissza nem térítendő felújítási
ttlmo gattsźĺól döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általaĺlos tartalék elóitźnyzatćn
belül a varosmarketing céltaľtalék előiľányzatát I.528,7 eFÍ-tal csökkenti és ezzeI egyidejiĺleg
a kiadás II705 cím egyéb fe|halmozási eloirtnyzatát megemeli.

3./ A Képviselő-testtilet a 307l20l2.(|X.20.) számíhatźltozatában költségvetés módosítással
egytitt a Mátyás téri illemhely kialakításfua biztosított eLoírźnyzat kiegészítéséľől és a
kivitelezőről döntĺjtt.

A Képviselő-testiilet

- az onkormányzat kiadás II|07-02 cím egyéb fejlesztési céltartalék előirényzatát 635,0 e
Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejúleg a kiadás 11605 címen beltil a Mátyás téri illemhely
kialakítás a fe lúj ítási e|őir tny zatźń, ugy an ezen ö s s ze g gel me gemeli.

4.t A Képviselő-testül et a 308l20|2.(IX.20.) szám,Ú határozatában az iskolák és az oszirőzsa
Gondozó Szolgálat évközi álláshely váItozása miatt, valamint az iskolák egyéb bért érintő
koltségeimiattazintézményekköltségvetésétmódositotta.

A Képviselő-testület

- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékán belĹil a
munkaviszony megszĹintetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre jaľó, valamint
végkielégítések illetményei és jaľulékai eIóirźnyzatát 14.096,3 e Ft-tal csökkenti és ezze|

egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott péĺueszkoz á|IaÍflháńartáson beliilre,
ezen beliil saját kĺlltségvetési szervek felügyeleti mfüodési támogatása e|őiráĺyzatát, ugyan
ezen összeggel megemeli álláshely változások tobbletköltségei és torzsgźnđa jutalom
támogatása címén.

- a Deák _ Diák Általanos Iskola 7I5OO-O2 cím bevéteIi ttrnogatások saját költségvetési
szervek működési felügyeleti szervi ttnnogatása e\őirźnyzatát888,2 e Ft-tal megemeli és ezze|

egyidejúleg a kiadás személyi juttatás e|óirźnyzatan beltil a renđszeres személyi juttatások

e|oirźnyzatát 626,2 e Ft-tal, cafeteria céljellegri e|őfuźnyzatát 55,7 e Ft-tal, munkavégzéssel
kapcsolatos díjazás eIoirźnyzatát I5,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájarulási adó előírtnyzatát 180,0 e Ft-tal, dologi SZIA elofuźnyzatźLt 10,6 e Ft-tal
megemeli egy fó álláshely bővítés költségvetésí fedezete címén.

- a Vajda Péter Ének _ Zenęí Általanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi tĺĺmogatások
saját költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi tánogatása előirźnyzatźú I.375,7 ę Ft-
tal megeme|i és ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirtnyzatan belül a rendszeľes

személyi juttatások e|oirźnyzatát 968,4 e Ft-tal, cafeteľia céljellegű e|őirtnyzatát 11I,4 e Ft-
tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźrulási adó eLőfuźnyzatát 274,7 e Ft-tal,
dologi 1ZJA e|őirényzatát 2I,2 e Ft-tal megemeli két fô álláshely bővítés koltségvetési
feďezete címén.

- a Losonci Téľi Általános Isko1a 71500-03 cím bevételi támogatások saját koltségvetési
szervek működési felügyeleti szervi támogatźsa e|őirźnyzatát 1.45I,8 e Ft-tal megemeli és



ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás eloitáĺyzatan belül a rendszeres személyi
juttatások e|őirźnyzatát 1.028,4 e Ft.tal, cafeteria céljellegű e|oirtnyzattLt II1,3 e Ft-tal,
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájźtrulási adó e|őkźnyzatát f90,9 e Ft-tal,
dologi SZJA e\őírányzatát fI,Ż e Ft-tal megemeli két fó álláshely bővítés kciltségvetési
fedezete címén.

- a Jőzsefvaľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Általanos Iskola 71500-
07 cím bevételi támogatások saját koltségvetési szervek mfüĺjđési feltigyeleti szervi
támogatása elóirźnyzatát I.6|5,6 e Ft-tal megemeli és ęzze| egyidejűleg a kiađás személyi
juttatás e\oirźnyzatan beliil a ľendszeľes személyi juttatások e|óírányzatát 1.186,0 e Ft-tal,
cafeteria céljellegű e|óirányzatát 83,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jĺárulékok és szociális
hozzźljáru|ási adó e|őirányzatát 330,2 e Ft-tal, đologi SZJA elofuźnyzatát I5,9 e Ft-tal
megemeli másfél fő álláshely bővítés kĺiltségvetési fedezete címén.

- a Zeĺeiskola 71500-09 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek mfüĺjdési
felĺigyeleti szervi támogatása eLoirźnyzatát 310,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a

kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatan belül a rendszeľes személyi juttatások e|ókźnyzatát
216,0 e Ft-tal, cafeteľia céljellegtĺ e|oirźnyzaÍźń 27 ,8 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jaľulékok és

szociális hozzźljźlru|ási adó e|óittnyzatát 67'6 e Ft-tal, dologi 1ZJA e|oirźnyzatát 5,3 e Ft-tal
megemeli fél fo álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Szivárvrĺny Napkcizi otthonos óvoda 60100-08 cím bevételi támogatasok saját

kĺiltségvetési szeľvek mfüĺjdési felügyeleti szervi támogatása eIőirźnyzatát |55,4 e Ft-tal
megemeli és ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|oirźnyzatźn belül a rendszeres

személyi juttatások e|oirźnyzatát 108,0 e Ft-tal, cafeteria céljellegrĺ e|oirźnyzatát I3,9 e Ft-tal,

munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzźtjáĺuLási adó e|őirźnyzatát 30,8 e Ft-tal, dologi
ýZJA e|oirźnyzatź,ľ- 2,7 e Ft-tal megemeli 0,25 fő álláshely bővítés k<iltségvetési fedezete
címén.

- a Deĺák _ Difü Általaoos Iskola 7I5OO-02 cím bevételi tźmogatźlsok saját k<iltségvetési

szeľvek mfüödési felügyeleti szervi tźtmogatásaeIőirźnyzatźLt374,7 e Ft-tal megemeli és ezze|

egyidejűleg a kiađás személyi juttatás eloírźnyzatĺín beltil az á|Iomtnyba nem tntozők
juttatásai előfuźnyzatát295,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájtlrulásí
adó előiranyzatźi 79,7 e Ft-tal megemeli munkavégzés alól felmentett dolgoző felmondási
időre jfuő illetménye címén.

- a Molnaľ Fęrenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelvú Általanos Iskola 71500-05 cím
bevételi támogatások saját kĺiltségvetési szeľvek mfüĺjdési feltigyeleti szervi támogatása

elóírźnyzatźń 7.044,7 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás

előirźnyzatrán beltil az á||ományba nem tartozők juttatásai e|őirtĺnyzatát 732,8 e Ft-tal,

helyettesítés e|őirányzatźú 122,3 e Ft-tal, végkielégítés eLőirányzatát 4.69|,9 e Ft-tal,

munkáltatót terhelő jráľulékok és szociális hozz,ájáĺalási adó e|őirtnyzatát I.497,7e Ft-tal
megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó miatti tĺjbbletkciltség címén.

- a Losonci Téľi Általános Iskola 71500-03 cím bevéte|i tźmogatások saját költségvetési

szervek működési felügyeleti szeľvi tźlmogatása előirźnyzatźÍ |.05l,6 e Ft-tal megemeli és

ezze| egyídejűleg a kiadás személyi juttatás elóirźnyzatLán belül az áIlomtnyba nem tartozők
juttatásai e|oitélĺyzatát 828,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájtlru|ási
adő ętőirtnyzatát 223,6 e Ft-tal megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó felmondási
időre járó illetménye címén.



- a Yajda Péter Enek- Zenei Altalános Iskola 71500-06 cím bevéte|i támogatások saját
költségvetési szervek működési felügyeleti szeľvi támogatása eloirényzatát I.755] e Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előfuźnyzatan belül az tlllomźnyba
nem tartozók juttatásai elófuányzatźLt 627,0 e Ft-tal, jubileumi jutalom e|őirányzatát 755,0 e
Ft.-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási ađó e|oírtĺĺyzatát373,7 e FĹtal
megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó felmondási időľe jaĺó illetménye és jubileumi
jutalma címén.

- az oszítőzsa Gondoző Szolgá|at 40100-01 cím bevételi tiímogatások saját köItségvetési
szervek mfüödési felügyeleti ttmogatása eLőirányzatát I.927.2 Ft-tal csĺjkkenti és ezzel
egyidejrĺleg a személyi juttatás, ezen beltil a rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát I.296,0
e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 167,1 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális
hozzájárulźtsi adó előfutnyzatát 369.8 e Ft-tal, a dologi e|oirźnyzatan belül a munkaľuha-
védőruha e|őirźnyzatát 62'5 e Ft-tal és azSZJA e|őirźnyzatát 31.8 e Ft-tal csökkenti 2012.
augusztus 1-től3 fő engedélyezettlétszźmcsökkentésből adódó megtakaľítás címén.

5./ A Képviselő-testĹilet a 3I0l2012.(|X.20.) szátÍlhatéltozatában költségvetés móđosítással
egyutt a kötött fe|haszĺáIźtsú szakmai infoľmatíkai feladatok állami támogatás osszegét az
íntézmény ek kö zott fel o sztotta.

A Képviselő-testĺilet

- az onkormtnyzatkiadás 11107-01 cím működési általanos és céltaľtalékon belül a szakmai
tarűgyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasznáLású állami normatíva eloirtnyzatát
4.642,5,- Ft-tal cs<jkkenti és ezzel egyiđejűleg a kiadás 11108-02 cím mfüĺjdésľe átadott
pénzeszkoz áIlanháńartáson belülte, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti
mfü ödésitámogatásae|óirźlnyzatát,ugyanezenösszeggelmegemeli.

- a Deák liak Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját kĺiltségvetési
szęrvek mfüĺidési feltigyeleti szervi tźrnogatása e|oírźnyzatźlt és ezze| egyidejtĺleg a kiadási
dologi eloirányzatát 675,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tarrugyigazgatási
informatikai feladatok kötött felhasznźiźlsú állami támogatása címén, melynek fe|hasznźiźsa
50%-50% arźnybaĺ szoftverhasznáLatí díjľa és infoľmatikai berendezések korszenĺsítésére,
bęszerzésére foľdÍtható 2012. decembeľ 3 1-ig.

- a Lakatos Menyhért Altalános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások
saját költségvetési szeľvek működési felĹigyeleti szeĺví támogatása e|őirányzatát és ezze|
egyidejrĺleg a kiadási dologi e|őirźnyzatát 412,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai
taĺfigyigazgatási infoľmatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén,
melynek felhasználása 50%-50% arźtĺybal szoftveľhaszntiati đíjra és infoľmatikai
beľendezések korszenĺsítésére, beszerzésére foľdíthatő 2012. december 3l-ig.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját kĺiltségvetési
szervek mfücjdési felügyeleti szervi támogatása előirźnyzatźú és ezze| egyidejűleg a kiadási
dologi e|óirtnyzatát I.0f0,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli szak<naí tanigyígazgatźsi
infoľmatikai foladatok kötött fe|hasznáIású állami támogatása címén, melynek feIhasznáLźsa
50%-50% nánybaĺ szoftverhasznźiati díjra és informatikai berendezések korszeriĺsítésére,
beszerzésére fordítható 2012. december 3 1 -i g.

- a Németh LászIő Általanos Iskola 71500 cím bevételi tárnogatások saját kdltségvetési
szęrvek működési felügyeleti szervi tźtmogatźsa előirányzatát és ezze| egyidejűleg a kiadási
dologi eloírányzatát 765,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmaí tarrugyigazgatási
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informatikai felađatok kötott fe|haszná|ású állami támogatźsa címén, melynek felhasználása
50%-50% aráĺyban szoftverhaszná|ati díjra és infoľmatikai beľ.endezések korszenĺsítésére,
beszętzésére fordíthat ő 20 12. decembeľ 3 1 -ig.

- a Molnár Feľenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelvú Által*os Iskola 71500-05 cím
bevételi támogatások saját költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi támogatása
előirźnyzatát és ezzel egyiđejiileg a kiadási dologi e|őírtnyzatát 828,9 e Ft-tal céljelleggel
megemeli szakmai tanigyigazgatási informatikai feladatok kotött felhasználású állami
támogatása címén, melynek fe|haszĺáIása 50%-500Á aŔnybarl szoftverhasznáIati díjra és

infoľmatikai berendezések korszeľűsítéséľe, beszeruésére forđíthatő 20112. decembeľ 31-ig.

- a Józsefuárosi Egyéges Gyógypedagógiai Módszertani K<izpont és Általanos Iskola 71500-
07 cím bevételi támogatások sajat költségvetési szęrvek múködési felügyeleti szeľvi
támogatása e\őirźnyzatźÍ. és ezzeI egyidejűleg a kiadási dologi eLoirányzatźĺt 137,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli szakmai tarńgyigazgatási infoľmatikai feladatok kötött felhasználású
tilami támogatása címén, melynek felhaszná|źlsa 50%-500Á artnyban szoftverhasznźiatí díjra
és informatikai berendezések korszertĺsítésére, beszerzésére foľdíthatő 2012. december 31-ig.

- aYajda Péter Ének _ Zeĺei Altalanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások
saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása eLőirźnyzatźú és ęzze|

egyidejrĺleg a kiadási dologi e|óirźnyzatát 802,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai
tarúgyigazgatásí informatikai feladatok kötött felhasználású állami tźtmogatása címén,
melynek felhasználása 50%-50% aŔnyban szoftverhasznáIati díjra és informatikai
berendezések korszeľűsítésére, beszerzésére fordíthatő 20112. december 3l-ig.

6./ A Képviselő-testület a31412OI2.(IX.20.) szźlmthatźrozatában a Vajda Péter Ének Zenei
Általanos és Spoľtiskolĺának, valamint a Trefoľt Gyakorlóiskola Alapítványának 300-300 e Ft-
o s tiímo gat ástr őI dĺintött költségvetés módo sítással egyĹitt.

A Képviselő-testtilet

- az onkormányzat kiađás 11107-01 cím múkĺjđési cél és általrános taľtalék eIőfuányzattn
belül a vaĺosmarketing céltartalék előiranyzatźÍ 600,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejúleg a

kiadás 11105 cím mfüođési célú pénzeszkoz ź'ŕrađás á|Lafiháńartáson kíviilre e|őlĺźnyzatát
300,0 e Ft-tal, a 11108-02 cím működésre átađott pénzeszkoz á|IaÍnháńaÍtáson belülrą ezen
beliil saját k<iltségvetési szervek feliigyeleti működési tźtmogatása e|őitźnyzatát 300,0 e Ft-tal
megemeli.

- aYajda Péter Ének - Zenei Altalanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások

saját költségvetési szervek mfüodési felügyeleti szervi tĺímogatás és a kiadás dologi
e!őirźnyzatát 300,0 e Ft-tal megemeli az iĺtézmény 100. évi jubileuma alkalmábőI tervezett

iinnepi programok megľendezése címén.

7.t A Képviselő-testület a 3|5l20If .(IX.20.) szźlmíhatáĺozatźhan költségvetés módosítással
egyiitt úgy döntĺitt, hogy a Budapesti Sakkszövetséget 50,0 e Ft-tal tźtmogatja az I.

Józsefu aľo si S akk Kup a gyermekverseny tár gy đíj ainak f inan szír o zása címén.

A Képviselő-testĹilet

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon beliil az

alpolgáľmesteri saját keret céltaĺtalék előirźnyzatźń 50,0 e Ft-tal csokkenti és ęzze|

egyidejtĺleg a kiadás 11105 cím működési célra źúadott péĺueszkoz á|LaffiháZtaÍtáson kívülľe
előirźnyzattlt,ugyanezen<isszeggelmegemeli.



8./ A Képviselő-testtilet a 335l20I2.(X.04.) számu hatźrozatával módosította a Józsefuĺáľosi
Vĺíľosĺizemeltetési Szolgálat kĺĺltségvetését.

A Képviselő-testület

- az onkorĺnányzat bevételi 11108-01 cím múködési közhatalmi bevételeken belrul az
építményadó bęvétęli eIőirźnyzatát 3|.659,I e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejrĺleg a kiadás
11108-02 cím mfüödésre átadott pénzeszkoz á||aĺnháńaĺtáson belülre, ezen belül saját
költségvetési szeľvek felügyeleti miik<jdési támogatása e|őfuźnyzatát 38,235,9 e Ft-tal
megemeli és a felhalmozásra źiadott pénzeszkoz áIlaÍnháńartáson beliilre, ezeÍI belül saját
költségvetési szervek felügyeleti felhaImozási támogatás eloiráĺyzatát 6.576,8 e Ft-tal
csökkenti.

- a Jőzsefvaľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat bevételi és kiadási elohźnyzatát a 335/2012. (

X.4.) számű hatźrozat mellékletében ľészletezettek a|apjźn összesen 32.195,I e Ft-tal
megemeli.

9./ A Képviselő-testtilet a 337l20|2.(X.04.) szźtmt hatźrozatában módosította a KözterĹilet-
felügyelet költségvetését.

A Képviselő-testiilet

- a Koztęriilet-felĹĺgyelet 30101 cím bevételi előirźnyzatan belül a kozhataLmi bevétel
e|óirźnyzatát és akiadás dologi elóirźnyzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli.

- a Kozterület - felügyelet 30105 cím kiađás fe|halmozási előiranyzatát 8.000,0 e Ft-tal,
felújítási e|oitáĺyzatát 5.228,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ezze| egyiđejűleg a dologi kiadások
előírźnyzatát. 73 .228,0 e Ft-tal megemeli.

10./ A Képviselő-testĺilet a 339120|2. CX.04.) számű határozatźlban összesen 350,0 e Ft
összegben alapíwányoktámogatásáról d<jntĺjtt, kĺiltségvetés módosítással egyutt.

A Képviselő-testtilet

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfütjdési cél és általanos taľtalékon belül a civil
szervęzetek, egyházak, a|apitrányok céltaĺalék előiranyzatát350,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejrĺleg a kiadás 11105 cím műkodési célú átadott pénzeszkoz á||anhźztartáson kívĹilľe
eLőirźnyzatźú, ugyan ezen összeggel megemeli - Jóľavaló Tanácsadó és Segítő Alapítvany
50,0 e Ft, Moravcsik Alapítvrány 100,0 e Ft, Vasas Kozponti Könyvtrár Alapítván 50,0 e Ft,
Vasas Múvészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, Megálló Csopori Alapítvany 100,0 e Ft-
alapítványok tárno gatźts a címén.

11.l A Képviselő-testiilet a 3I9|20I2.(IX'27.) szźľrn hatźnozatábarl a költségvetés
módosítássaI aBfuá|ő Bizottság tagjainak szźmát két hónapľa két fővel bővítette a Teleki téľi
pi ac kivitel ezé si munk źlir a ttr gyŰ kozb eszer zé s i e lj árás mi att.

A Képviselő-testület

- a Polgáľmesteri Hivatalkiadás 12202 cím személyi juttatás e|őirtnyzatĺĺn belül a ľendszeres
személyi juttatás előirźnyzatat 560,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelo járulékok és szociális
hozzájaruIási adó e|őirźnyzatát 136,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 1230|
cím személyi juttatáson beltil a ktilső személyi juttatások előirtnyzatźLt 560,0 e Ft-tal, a



munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e|őirźnyzatźLt 136,0 e Ft-tal
megemeli megbízásí díj címén.

I2.| A Képviselő-testtilet a 345/f0I2. (X.18.) száĺnű hattnozatában költségvetés és

engedélyezett Iétszámvá|tozással egytitt a jźltási rendszer kialakításával kapcsolatos
döntéseket fogadta el.

A Képviselő-testĹĺlet

- a 7|20I2.(II.2I.) önk. rendelet 12. számu mellékletében a Polgármesteľi Hivatal
köztisztvisęlői álláshelyét 2012. november 1. napjától 18 álláshellyel megemeli, így a
tisztségviselőkkel egyĹitt az engeďéIyezettlétszźmZ3D főrőI248 fóre módosul.

- az onkotmźnyzat bevételi 11108-01 cím közhatalmi bevételek előirányzatán beltil az
építményadó bevételi e|oirémyzatźLt 5.486,4 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadĺás 11108-02
cím múkcjdésre átadott pénzeszkozok á||anháztaľtáson beltilre, ęzen beliil saját koltségvetési
szervek mfüödési feltigyeleti szervi tźlmogatása eloirźnyzatát, ugyan ezen összeggel
megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szeľvek
működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.486,4 e Ft-tal és a kiadás 12202 cim
ľendszeres személyi juttatás előirźnyzatát 4.320,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhęlő jáľulékok,
szociális hozzájárulásí adó e|óirányzatát I.166,4 e Ft-tal megemeli engeđélyezett
létszámemelés címén.

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék e|őirányzatát 17.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzę| egyidejrileg a kiadás
11108-02 cím mfüödésľe átadott pénzeszkoz tt1.|arr'hź.z,tartźĺson belülre, ezen belül saját

költségvetési szeľvek mfüĺidési felügyeleti szervi támogatása előirźnyzatát 7.000,0 eFt-taI, az
egyéb fę|ha|mozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felhalmozrási, felújítási
támogatás elóírźnyzatát 10.500,0 e Ft-tal megemeli

- a Polgármesteri Hivatal bęvételi 12000 cím támogatások saját koltségvetési szervek
műktjdési felĹigyeleti szęrvi ttnrlogatása e|oitźnyzatát 7.000,0 e Ft-tal, tamogatások saját

költségvetési szervek felhalmozási, felújítási tźlmogatás e|őirźnyzatát 10.500,0 e Ft-tal
megemeli.

- aPolgátmesteri Hivatal kiađás |220I-0I cím dologi e|őirźnyzatát7.000,0 e Ft-tal megemeli
bútorbeszęrzés címén. valamint a felhalmozásí eLőfuźnyzatźft 4.500'0 e Ft-tal megemeli
gépjárművásárlás címén, továbbá a felújítás e|óirź.ľryzatźú 6.000,0 e Ft-tal megemeli aPráter
22. helyiség felúj ítása címén.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül a ľendszeres személyi
illetmény e|oirányzatát 3.284,0 e Ft-tal csĺikkenti és ezzeI egyidejiĺleg a szemé|yi juttatás

felmentés, végkielégítés előiranyzatát, ugyarl ezen összeggel megeme|i 2 fó kozszo|gźllati
jogviszonyának megszűntetése címén.

13. A Képviselő-testület a 347l20|2.(X.18.) szźlmt határozatźlban a kĺiltségvetés
módosításaľól d<jntött.

A Képviselő-testiilet

- az onkormányzat kiadás 1|705 cím egyéb fe|halmozási kiadások eLohźnyzatan beltil a
panel program e|oírźnyzatát 176.500,0 e Ft-tal, a 1160l cím Baľoss u' I03lA bolcsőde



panelpľogram eIóirźnyzatát 749,3 e Ft-tal, a Baross 103/8 bĺjlcsőde panelprogram
eLóirányzatát 558,4 e Ft-tal, a Szigony 2/B orvosi rendelő panelprogľam ęlőirányzatát
18.353,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejrileg a kiadás 11107-01 cím mÍĺködési cél és

általános tartalékon belül a varosmarketing céltartalék előiranyzatát 25'978,3 e Ft-ta| az
általános tartalék előiráĺyzatát I70.I82,4 e Ft-tal megemeli.

- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltaľtalékon belül az
általános ĺzma|ékeloirtnyzatát74.350,0 e Ft-tal csĺjkkenti bevételi kiesés címén.

- az onkormźnyzat 11602 cím bevételi előiranyzatát I98.l50,0 e Ft-tal csökkenti, melyet
részleteibe ĺ a 3 47 l 20 12. (X. 1 8 . ) szźtmll melléklet tartalmaz.

- az onkormźnyzat 11602 cím kiadási eloirtnyzatźń |23.800,0 e Ft-tal csĺjkkenti, melyet
részleteiben a 3 47 12012. (X. 1 8.) sztlmű melléklet tartaImaz.

- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszkoz á||aĺnháztartáson
kívülre, ezen bęlül saját költségveťési szervek feltigyeleti működési támogatźs előirányzatát
|2.620,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és

általanos tartalék e|őirányzatan belül az ttItalános tartalék eIőirźnyzattú 1f.6f0'6 ę Ft-tal
megemeli az iĺtézmények bevételi többlete címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi intézményi műkódési
bevételen bel:di| az egyéb sajátos bevételek e|óirźnyzatát 7.2]6,7 e Ft-tal megemeli a
támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi tĺímogatás e|őirányzatát
4.787,7 e Ft-tal csökkenti, a kiadás dologi előírźnyzatLín beliil a gazdij e|oirźnyzatźú2.489,0 e
Ft-tal megemeli.

- az oszirózsa Gondoző Szo|gálat 40100-01 cím bevételi intézményi működési bevételen
belül az áfa visszatéľülés előiranyzatát 7 .654,7 e Ft-ta|, az e||átottak díja elóirźtnyzatát 3.000,0
e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a támogatźĺsok saját költségvetési szervek műkcidési
felügyeleti szervi támogatás előitányzatát 5f.053,7 e Ft-tal csökkenti, valamint a kiadás
dologi előirźnyzatĺán belĹil a vásaľolt élelmezés előirttnyzatát 45.000,0 e Ft-tal csökkenti és a
do l o gi gazđíj eloir źny zatát 3 . 60 1,0 e Ft-tal me gemeli.

- azEgyesített Bölcsődék 40100-02 cim bevételi intézményi múködési bevétel előirányzatán
be|ul az áfa visszaigénylés előirźnyzatát 361,4 e Ft-tal, a tźlmogatások saját kĺiltségvetési
szervek mfüödési felügyeleti szewi támogatása előirźnyzatát 3.904,6 e Ft-tal megemeli és

ezzel egyiďejűleg a kiađás dologi e|őirtnyzatán belül a gźzdij elófuźnyzatát 4.266,0 e Ft-tal
megemeli.

. a Końeriilet-felügyelet 30101 cím bevételi tĺímogatások saját költségvetési szervek
múködési feliigyeleti szervi támogatása e|őirźnyzatát 3.434,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a

kiadás dologi e\oirtnyzatan belül a gtađíj e|őirźnyzatát3.434,0 e Ft-tal megemeli.

- a ľÁľlra Napközi otthonos ovoda 60100 cím bevételi tźmogatások saját költségvetési
szervek mfüĺjdési felügyeleti szeľvi támogatźĺsa előírźnyzatát I.228,0 e Ft-tal és ezze|

egyidejríleg a kiadás dologi e|óirźtnyzatán beltil a gazdij eIőirźnyzatźú |.228,0 e Ft-tal
megemeli.

- a Kincskereső Napkĺjzi otthonos 60100-02 cim bevétęli támogatások saját költségvetési
szervek múködési felügyeleti szeľvi tźlmogatása eloirtnyzatát 798,0 e Ft-tal és ezze|

egyidejrĺleg a kiadás dologi elóirányzatán belül a gazdij eLóírányzatát798,0 e Ft-tal megemeli.

- a Napraforgó Napközi otthonos ovoda 60100-03 cím bevételi támogatások saját

kdltségvetési szervek műkodési felügyeleti szervi tźlmogatása e|őirźĺnyzatát301,0 e Ft-tal és



ezzel egyiđejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj e|őfuáĺyzatát 301,0 e Ft-tal
megemeli.

- a Vaľunk Rád Napközi otthonos óvoda 60100-05 cím bevételi támogatások saját

kĺiltségvetési szervek műkĺjđési felügyeleti szeľvi támogatása eloirźnyzatát 94I,0 e Ft-tal és

ezzeI egyiďejűleg a kiadás dologi e|őirźnyzatan beIiil a gázđíj e|óirźnyzatát 94I,0 e Ft-tal
megemeli.

- a Napsugár Napközi otthonos óvoda 60100-06 cím bevételi támogatások sajźft

költségvetési szervek múködési felügyeleti szervi támogatása előirárlyzatát 577,0 e Ft-tal és

ezzeI egyiďejriteg a kiadás dologi eloírźnyzatan belül a gźLzdij eIohényzatát 577,0 e Ft-tal
megemeli.

- a Szźzszorszép Napközi otthonos óvoda 60100-07 cím bevételi támogatások saját

koltségvetési szervek mfüĺjdési felügyeleti szewitĺĺmogatása előírányzatát 1.09l,0 e Ft-tal és

ezzel egyídejriteg a kiadás dologi e|őirźnyzatan belül a gázđíj eIőitźnyzatát 1.091,0 e Ft-tal
megemeli.

- a Szivaľvany Napközi otthonos óvoda 60100-08 cím bevételi támogatások saját

koltségvetési szeľvęk mfüĺjđési feliigyeleti szervi tĺímogatása előirtnyzatźLt 493,0 e Ft-tal és

ezzel egyiđejiĺleg a kiadás dologi e|őírányzatán beliĺl a gazđíj előirtnyzatźLt 493,0 e Ft-tal
megemeli.

- a Hétszíĺvitźq Napk<lzi otthonos ovoda 60100-09 cím bevételi támogatások saját

kciltségvetési szervek múködési feltigyeleti szervi támogatása e|őirźnyzatát 583,0 e Ft-tal és

ezzeI egyidejűleg a kiadás dologi e\oirźnyzatan belül a gazdíj eloiľźtĺyzatát 583,0 e Ft-tal
megemeli.

- a Koszorú NapkÓzi otthonos óvoda 60100-10 cím bevételitźmogatások saját költségvetési

szervek miĺkĺjdési felügyeleti szervi támogatása e|őírźnyzatát 1.564,0 ę Ft-tal és ezzę|

egyidejíĺleg a kiadás dologi előirźnyzatĺán belül a gázdíj e|őitáĺyzatźLt I.564,0 e Ft-tal
megemeli.

- a Mesepalota Napkĺizi otthonos óvoda 60100-11 cím bevételi támogatások saját

k<iltségvetési szervek miĺködési feliigyeleti szervi ttlmogatása elóírźlnyzatát l.188,0 e Ft-tal és

ezze| egyidejűleg a kiadás dologi előirtnyzatan beltil a gazdíj elóírźnyzatát 1.188,0 e Ft-tal
megemeli.

- a Pitypang Napk<ĺzi otthonos ovoda 60100-12 cím bevételítámogatások saját költségvetési

szeľvek működési feliigyeleti szervi támogatźsa e|őirányzattń 85,0 e Ft-tal és ezzel
egyidejrĺleg a kiadás dologi e|őirźnyzatán beltil agazđíj elóirźnyzatát 85,0 e Ft-talmegemeli.

- a Katica ovoda _ Bölcsőde 60100-13 cím bevételi tźĺmogatások saját k<iltségvetési szervek
múködési felügyeleti szervi ttlmogatása e|oirźnyzatát 1.181,0 e Ft-tal és ezze| egyidejrĺleg a
kiadás dologi elóirtnyzatan belül a gazdij előirányzatát 1.181,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh Lász|ő Általrínos Iskola 71500 cím bevéte|iintézményi műkodési bevételen bęltil
az átfavisszaigénylés előirányzatát 1.245,0 e Ft.tal, atámogaÍźlsok saját kĺiltségvetési szervek

mfütjdési feliigyeleti szeľvi támogatás e|oirźnyzatát 4.504,0 e Ft-tal megemeli és ezzel
egyidejűleg a kiadás dologi előirźnyzatan beltil a gazđij eloitányzatát 5.749,0 e Ft-tal
megemeli.

- a Lakatos Menyhén Általános Művelődési K<izpont 71500-01 cím bevételi támogatások

saját köttségvetési szeľvek mfüĺjdési felügyeleti szewítttmogatźsa e|őirźnyzatát 3.184,0 e Ft-
ta! és ezze| egyidejrĺleg a kiadás dologi e|őirźnyzatan belül a gazďíj e|őirźnyzatát 3.184,0 e Ft-
tal mesemeli.



- a Deák _ Diak Altalanos Iskola 7150O-O2 cím bevételi intézményi mfüödési bevételi
e|ófuányzatán beltil az áfa visszatérülés eloiráĺyzatźú I.193,0 e Ft-tal' a támogatások sajat
költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirźnyzatát 2.830,0 e Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi e|oiráĺyzatan beliĺl a gázđíj előírányzatát
3.5f3,0 e Ft-tal, a kaľbantaľtás előirányzatát 250,0 e Ft-tal, a szolgá|tatás előiranyzatát 250,0
Ft-tal megemeli.

- a Molnar Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 710500-05 cím
bevételi íntézményi működési bevételi eIőfutnyzatán beltil az áfa visszatérülés e|őirtnyzatát
363,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek múködési felügyeleti szervek
támogatása e\őirźnyzatźLt 5.77],0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi
e|őirźnyzatán belül a gazđíj előirányzatát 5.251'0 e Ft-tal, a beszęrzések, kaľbantartás,
tizemeltetési kiadások elóírźnyzatát 8 89,0 Ft-tal megemeli.

- aYajda Péter Ének _ Zenei Általanos és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi iĺltézményi
múködési bevételi eIoirźnyzatan belül az źffa visszatéľĹilés előiranyzatát2.515,0 e Ft-tal és a
támogatások saját kdltségvetési szeľvek múködési felügyeleti szervi támogatása előiráĺyzatát
7.709,2 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatáson belül a szabadságmegváltás
e|őirtnyzatát 365,5 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jaľulékok és szociális hozzźtjáĺllási adó
e|őirźnyzatát 98'7 e Ft-tal, a dologi kiadások eIőirźnyzatĺán belül a kaľbantartás előkźnyzatt./-
900,0 e Ft-tal, a gazđíj eloitáĺyzatát 8.860,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefuárosi Egységes Gyógypedagőgiai Módszertani Központ és Általanos Iskola 71500-
07 cim bevételi támogatások saját költségvetési szervek műkcjdési felĺigyeleti szervi
támogatása e|őfuányzatát I.665,0 e Ft-tal és ezzeI egyidejűleg a kiadás dologi előfuányzatźn
beliil a gazdíj e|őirtnyzatźLt1.665,0 e Ft-talmegemeli.

- aJőzsefvaľosi Egységes PedagógiaiSzakszolgźiat és Szakmai Szolgáltató Ktizpont 71500-
08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek mfüĺjdési feltigyeleti szervi
támogatása e|őirźnyzatát 200,0 ę Ft-tal és ez:zel egyidejűleg a kiadás dologi elóíráĺyzatán
beliil a gazďíj eIőírźnyzatát200,0 e Ft-tal megemeli.

- a Zęnęiskola 71500-09 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési
felügyeleti szeľvi tźrrlogatása e|oirányzatát 983,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi
előírányzatan belül a gazđíj elóírźnyzatát 983,0 e Ft-tal megemeli.

1.4.l A Képviselő-testiilet a347l20I2.(x.18.) szźmtĺhatźlrozatával módosította a költségvetést.

A Képviselő-testĹilet

- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalék előítźnyzattn
beliil a vaľosmaľketing céltaľtalék előiranyzatźrt 1.500'0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzę| egyidejűleg
a polgármesteri saját keret céltartalék előiľĺĺnyzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

15.l A Képviselő-testület a 350l20I2.(X.18.) szźtmt hatźrozatban a Teleki tén piac építés

kozbęszerzési bíráló bizottság tagságát 2 fővel kiegészítette és egyben módosította a
költségvetést.

A Képviselő-testtilet
- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím műktjđési cét és általanos tartalékon beliil az
általános taľtalék e|őitányzatát 696,| e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 1 1108-02

cím mfüodésľe átadott pénzeszkoz á||anháńartáson beIülrę , ezen belül saját kĺiltségvetési
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szervek feltigyeleti működési tźlmogatźsa e|óírźnyzatát ugyaĺ ezen összeggel megemeli a
Polgármesteri Hivatal támogatása címén.

- a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját kciltségvetési szervek
működési feltigyeleti szervi támogatása e|őiráĺyzatćú 696,I e Ft-tal megemeli, ezze|

egyidejűleg a I23OI cím személyi juttatás eIőirányzatát 560,0 e Ft-tal, a szociális hozzájtruIás
e|őirinyzatát 136,1e Ft-tal megemeli bíráló bizottsági díj címén.

16.l A Képviselő-testĺilet a kerület karácsonyi feldíszítéséről, díszkivI|źryítźsětől döntĺjtt
koltségvetés módosítással egyĹitt.

A Képviselő-testĺilet

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos tartalék e|őirányzatźn
beltil az általános tarta\ék előitźnyzatát 9.800 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejuleg az

onkormányzat I<ĺadás 11405 cím dologi eLohányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a

karácsonyi díszkivilágítás címén.

17.ĺ A Képviselő-testtilet a Józsefuaľosi Városiizemeltetési Szolgálat koltségvetését
módo sított a a 3 5 8 l 20 I 2. (X. | 8 . ) s zámú határ ozatáv a|.

A Képviselő-testiilet

- az <jnkormźnyzat kiadás 11107-0l cím mfüödési cél és általĺános taľtalékon beliil az

általános tartalék e|oirtnyzatát24.582 e Ft-tal csökkenti, és ezze| egyidejiĺleg a kiadás 11108-

02 cím múködésľe źúadottpétueszkoz áIlaĺnháńartáson belülre, ezeÍI belül saját költségvetési

szervek fettigyeleti mfüĺjdési tźtmogatása előirányzatát 3.082 e Ft-tal és a felhalmozásra
tĺtađottpénzeszkijz źi|anhźztartáson belülre, ezenbelül saját költségvetési szervek feliigyeleti
feLha|mo zźlsi támo gatás a elő iľány zatát 2| . 5 00 e Ft-tal me gemeli.

- a Józsefuaľosi Vaľostizemeltetési Szolgálat80101 cím bevételi tamogatások sajźt
kĺiltségvetési szeľvek mfüĺjdési feliigyeleti szęrvi tźtmogatása e|ofuźnyzatźÍ és ezze|

egyidejűleg a kiadás dologi eIoirźnyzatźń 445,0 e Ft-tal megemeli az e|őterjesztés III.

pontj ában fo gIalt feladat flnanszít ozás a címén.

- a Józsefuaĺosi Vaľostizemeltetési SzolgáIat 80102 cím bevételi támogatások saját

kciltségvetési szervek múkĺjdési felügyeleti szervi tárnogatása eLoirźnyzatźú és ęzzeI

egyidejrileg a kiadás dologi e|őirtnyzatźÍ l.|93,0 e Ft-tal megemeli a358l2012.Cx.l8.) szźlmil

határozathoztartoző előterjesztés III. pondában foglalt feladatok ťlnanszíĺozása címén.

- a Józsefuaľosi Viĺľosiizemeltetési SzolgáLat 80103 cím bevételi támogatások saját

kĺĺltségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi támogatźsa e|őirźnyzatźLt 1.444,0 e Ft-ta|, a

tĺĺmogatások saját kĺiltségvetési szervek feIha|mozási, felújítási feltigyeleti szervi tĺĺmogatás

e|oirźnyzatátfI.50O,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás đologi e|őírányzatát

I.444'0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatźń 2|.500,0 e Ft-tal megemeli a358l2012.(X.18.)
szźműhatározalhoztaĺtoző elóter1esnés III. pontjában foglalt feladatok fĺnanszirozása címén.

18./ A Képviselő-testület a KöZteľĹilet-feltigyeletintézmény gépjarmvbeszerzéséľől és annak

költségvetési finanszírozásźtol'dönttitt a359l20l2.(x.18.) számthatáľozatźlbarl.

A Képviselő-testtilet
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- az onkorményzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék e|oirźnyzatát 3.800,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-
02 cím egyéb fe|halmozźlsi kiadáson belül a saját költségvetési szeľvek felügyeleti ttlmogatása
előirtnyzatá|ugyanezenösszeggelmegemeli.

- a Kozterület-felügyelet 30103 cím kiadás felhalmozásĺ eloirányzatát 3.800. e Ft-tal és ezze|
egyidejűleg a bevételi támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási
felügyeleti szervi támogatás e|őirtnyzatźń, ugyan ezen cisszeggel megemeli gépjármúvásfuIás
címén.

19.l A Képviselő-testtilet a26912012.0ĄI.19.) sztlmuhatfuozatát módosította, aTetézváros
onkoľmrányzatźlva| a szo|gá|tatási szerzódést november l-től kĺiti meg, így a költségvetésben
terv ęzett bevétel csĺjkken.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormźnyzatbevételi 11301 címíntézményi mfüÓđési bevételi e|oitáĺyzatot275 eFt-

tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános taľtalékon
belül az általános tartalék elĺ5irányzatát, ugyan ezen összeggel csökkęnti az időaranyos
T ęr ézv źr o s onkorman y zat készenl éti díj ki e sé s címén.

20.l A Képviselő-testtilet az oktatási intézmények tulóráinak, munkaviszony megsztĺntetésből
adódó többletköltségeiľől döntĺjtt költségvetés módosítással egyiitt a365l20I2.(X.18.) szánÍł
határozatábarl.

A Képviselő-testĹilet

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺidési cél és általános taľtalék eloirźnyzattn
beltil a munkaviszony megsztintetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre jaľó,
valamint végkielégítések és jaľulékok céltaľtalék e|őirźnyzatát 6.84I,I e Ft-tal csĺikkenti és
ezzel egyidejűleg az onkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszkoz
áIlanhánatáson beltilre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti miíködési
tĺímogatás előíráĺyzatát,ugyarl ezen osszeggel megemęli kcĺzoktatásíintéznények támogatása
címén.

- a Németh LászIő Általanos Iskola 71500-00 cím bęvéte|i támogatások saját költségvetési
szeľvek múködési felĹigyeleti szervi tánogatása e|óirźnyzatát 2'380,5 e Ft-tal megemeli és
ezze| egyíďejűleg a kiadás személyi juttatás e|oitźnyzatát 1.915,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
jarulékok és szociálishozzájźrulási adó eloirźnyzatát465,4 e Ft-tal megemeli t<jbbletmunka
v é gzésért kereset kie gészítés kifi zętésę címén.

- a Molnĺáľ Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelvű Általanos Iskola 7I5OO- 05 cím
bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szeľvi tźlmogatása
előirźnyzatát 2.888,5 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
e|ókźnyzatźú. - túIóra- 2.274,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzźi1źrulási adó eloirźnyzatát 614,2 e Ft-tal megemeli.

- a Losonci Téri Altalanos Iskola 71500-03 cím, bevételi támogatások saját költségvetési
szervek működési feltigyeleti szervi tźlmogatása előirźnyzatát I.572,1' e Ft-tal megemeli és
ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás elóírányzatan belül a t.Ú|őra előirányzatát 257,4 e
Ft-tal, jubileumi jutalom e|őirźnyzatát 980,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jáľulékok és
szociális hozzéĄátu|ási adó e|őfuélnyzatát334'z e Ft-tal megemeli.
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21.l AKépviselő-testület a366l2O|2.(X.18.) szétmíhatározatźlban a NémethLász|ő Általános
Iskola sportudvaľ felújításának előirányzatát csökkentette költségvetés módosítással egytitt.

A Képviselő-testület

- az onkormźnyzat kiadás 11601 cím felújítási előinányzatát 5.185,9 e Ft-tal csökkenti és

ezze| egyiđejűleg a 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül az á|talénos
taľtalék e|óirányzatźÍ" ugyaĺ ezen összeggel megemeli a Német Altalanos Iskola spoľľudvaľai
felúj ításának csökkentése miatt.

22.ĺ AKépviselő-testület a372|2012.CXI.08.) szárlűhatźtrozatában telekingatlaĺlok értékesítés
éľdekében kĺjzvetítői díj ról dontött kÓltségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési iél és általános tartalékon belül az
áItalános taľtalék előirźlĺyzatát 531,0 e Ft-tal csökkenti és ezzę| egyidejrĺleg a kiadas 11602
cím dologi e|őirányzatát _ Mogyoród belteľĹilet 1590/36 és a 1590/84 hĺsz. telekértékesítés
közvetítői dija _ ugyan ezen összeggel megemeli.

23.l A Képviselő-testiilet a 373120I2.(XI.08.) sztlmiĺhatźlrozatźlban k<iltségvetés módosítássď
egyiitt a Józsęfuárosi Galéľia felújításaľól döntĺjtt.

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyzat bevételi 11108-01 cím közhatalmi működési bevéte|ek e|őirźnyzatźn
beli| az építményadó bevétęli e|oíráĺyzatźLt24.877,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a
kiadás 11601 cím felújítási előirányzatźń, ugyan ezen összeggel megemeli, mely tartalmazza a

Kisfalu Kft..952,5 e Ft-os bonyolítási _ műszaki - ellenőľi díját is.

24.l A Képviselő-testĹilet a 376120I2.(XI.08.) számú hatźrozatźhan úgy döntött, hogy a

Golgota téren felállítandó Szent Istvan-i kettős kereszt megvalósításźlhoz pźiyźzatot nyújt be.

A határozatban egyben a Képviselő-testiilet módosította a költségvetést.

A Képviselő-testiilet
- az onkotmźnyzat kiadás |1202 cím felhalmozása e|óirźnyzatan beltil a kettős kereszt
felállítás e|oirtnyzatot 62,0 e Ft-al csökkęnti és ezze| egyidejűleg a kiadás |1202 cím đologi
e|óirźnyzatát megemeli nevezési díj és zsűľizési díj címén.

25.l A Képviselő-testiilęt a 377l20l2.(XI.08.) szźtmthatáĺozatában a paľkolas-gazdálkodási
ľendszer 2013.januĺáĺ 1. napjátóltörténő bővítéséről hozott döntést. A beinduláshoz szfüséges
beszetzésękĺe, kclltségekĺe költségvetés módosítással egyĹitt a koltségvetési fedezetet a

képviselő-testtilet biztosította.

A Képviselő-testiilet
- 20|3. januát 01-től a lőzsęfvtttosi Köztęrület-felĺigyelet munka törvénykönyve alapján
foglalkoztatott paľkolás iizemeltetéshęz kapcsolódó engeďéIyezett |étszárntlt 4 fővel
megemeli, ezze| egyidejűleg 20|3.januáľ 01. napjával a parkolás üzemeltetéshez kapcsolódó
Iétsztlm 39 főrő| 43 fore, 20|3. január I. napjtnal a lőzsefvátosi Kĺizteľület-felĹigyelet
ĺjsszlétszámat I|9 főrőI I23 foben á||apíť1ameg.
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- az tnkormźnyzat bevételi 11108-01 cimközhatalmi bevételeken belül az építményadó
bevételi előtĺáĺyzatát32.143,5 eFt-talmegemeli ésezze| egyidejűlegakiadás 11108-02cím
műk<jdésľe éúaďottpénzeszköz áIlanhánartáson belülľe, ęzerl belül saját költségvetési szervek
műkodési felügyeleti támogatása eloirźnyzatat 5.807,7 e Ft-tal, egyéb feIha|mozási kiadáson
belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása eloirźnyzatát 26.335,8 e Ft-tal
megemeli a Köztertilet-felügyelet támogatása címén.

- a Kozteľület-feliigyelet 30105 cím bevételi támogatások saját költségvetési szeľvek
múködési feltĺgyeleti szervi támogatása előktnyzatát 5.807,7 e Ft-tal, a támogatások saját
kĺiltségvetési szervek feIhalmoztts| felújítási felügyeleti tźlmogatása előiľányzatát 26.335,8 e

Ft-tal összesen 32.143,5 e Ft-tal megemeli és ezze| egyídejűleg a kiadás dologi előirtnyzatát
5 .807 ,7 e Ft-tal, a felújítás el'őirányzatát 5 .715 ,0 e Ft-tal, a fęIhalmozási kiadási eIőírányzatźú
20.620,8 e Ft-tal megemeli, a 377l20lf.( XI.08.) szérní hatáĺozat mellékletę részletesen
tartalmaz.

26.ĺ AKépviselő-testĹilet a38012012. (XI.08.) szźlműhattrozatában költségvetés módosítással
egyiitt adventi vásaľ szervezésérőI döntött.

A Képviselő-testület
- az onkormtnyzat bevétel 11502 címintézményi múködési bevételek előiranyzattLt2.235,2

e Ft-tal megemeli bérleti díj címen, a 11107-01 cím kiadás mfüöđési cél és általános taľtalék
e|ókźnyzatźú _ źitalź-ĺ;ros taľtalék - 2.723,8 e Ft-tal csĺikkenti az ađventi vásár |<lađźlsai miatt.

- az onkormźnyzat kiadás |1502 cím dologi e|óirźnyzatźń _ őtzés, elektromos háIőzat
kiépítés, elektromos áram - 2.849,0 e Ft-tal, a dologi kiadás _ áfabeťlzetés _ e|őkányzatát
475,2 e Ft-tal megemeli.

- az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím műktjdésre átadott pélueszkoz á||anlhźztartáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szeľvek működési tźtmogatása elofuányzatát 1.634,8 e

Ft-tal megemeli a Jőzsefvárosi Városiizemeltetési Szolgálat adventi vásár költségeinek
támogatása címén.

- a Józsefizaľosi Vĺĺrosiizemeltetési Szolgtt|at 80103 cím bevételi támogatások saját

kciltségvetési szervek mfüĺjdési felügyeleti szeľvi tźtmogatása eloirźnyzatát 1.634,8 e Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejúleg a kiadás dologi előitźnyzatát 609,6 e Ft-tal, a szeméIyíjuttatás
eIőirźnyzatát 807,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és szocia|is hozzájaľulás
e|őítźnyzatát218,0 e Ft-tal megemeli a adventi vásártlr költségei címén.

27.l A Képviselő-testĹĺlet a 38Il20I2. CXI.08.) szźlmű határozatźlban a Palotanegyed
foľgalomtechnikai vźitońatásairő| és a faültetések tervezési feladatainak, valamint
kivitelezésének előkészítéséről dönttjtt kĺiltségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és á|talźnos taľtalékon belül az
általános tartalék e|őírtnyzatát 9.683,6 e Ft-tal cstjkkenti és a kiadás 11601 cím felhalmozási
e|oirźnyzatát, ugyan ęzen tisszeggel megemeli,2.066,0 e Ft faültetéshez sziikséges tęrvezési
munkálatok, 7 .617,6 e Ft József kľt _ Baross utca jobbľa kisíves kanyarođás és a Trefoľt u.

kiviteIezés költségei címén.

T4



28.ĺ A Képviselő-testiilet a 385l20lf.(xl.08.) szźtmű hatő,ĺozatában a Közoktatási Napok
rendezvényről dĺjntĺjtt költségvetés módo sítással e gyĹitt.

A Képviselő-testület

- az önkormányzat kiadás II204 cím dologi e|őirényzatán belül az egyéb kiadási
elóháĺyzatźĺt I.106,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím
műkodésre átadott pérueszkoz áIlamhánmáson belülre, ezeÍI beliil saját költségvetési szervek
feltigyeleti mfüödési támogatás e|őirźnyzattLt |.106,9 e Ft-tal megemeli.

- a KINCSKERESO Napkozi otthonos ovoda 60100-02 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek működési feliigyeleti szeľvi támogatźĺsa e|ófuényzatát és akiadási dologi
eloirźnyzatátgs,O e Ft-talmegemeli akozoktatási napok rcnďezvénysorozat k<iltsége címén.

- a Józsefuarosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Altalanos Iskola 71500-
07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szęrvek mfüödési felügyeleti szervi
tamogatasa e|oirényzatźLt 97,9 ę Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őirźnyzatát 33,6 e Ft-tal,
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájarulźlsi adó eLőirźnyzatát 8,2 e Ft-tal, dologi
előírányzatát 56,| e Ft-tal megemeli akozoktatźlsi napok ľendezvénysoľozat k<iltsége címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevéte|i ttrĺogatttsok saját költségvetési
szervek műkĺjdési felügyeleti szervi tźmogatása e|ohányzatát |6|'8 e Ft-tal megemeli és a
kiadási személyi juttatás e|óirźnyzatát |08,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok és

szociális hozzájáruIási ađó e|óirtnyzatát 26,4 e Ft-tal, dologi elóirźnyzatát 26,8 e Ft-tal
me g eme li a ko zok<latźls i napok rendezvénys orozat kĺ! ltsé ge címén.

- a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások
saját ktiltségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi tźtmogatása előirźnyzatź./- 1'77,I e Ft-tal
megemeli és a kiadási személyi juttatás eLőirźnyzatźtt. 45,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
jríľulékok és szociális hozzájźru|ási adó eIofuźnyzatźLt ||,2 e Ft-tal, đologi e|őkányzatát I20,|
e Ft-tal megemeli akozoktatási napok rendezvénysotozat költsége címén.

- a Molnaľ Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási NyelvĹi Általános Iskola 71500-05 cím
bevételi támogatások saját kÓltségvetési szervek mfü<jdési felügyeleti szervi támogatása
elóirźnyzatát22g,I e Ft-tal, a kiadási személyi juttatís e|őhźnyzatát 15,0 e Ft-tal, munkáltatót
terhelő jáľulékok és szociális hozzźtjźtruIási adó eIőirźnyzatát 3,6 e Ft-tal, dologi előirźnyzatát
210,5 e Ft-tal megemeli akozo|ďatási napok rendenénysorozat kciltsége címén.

- a Józsefuźrosi Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatasok saját
köItségvetési szervek miiködési felügyeleti szervi támogatások e|okźnyzatát és kiadasi dologi
e|óirźnyzatátzz,O e Ft-tal megemeli akozoktatási napok renđezvénysorozat költsége címén.

- a lőzseÍVaľosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltatő Intézmény
71500-08 cím bevételi tétrĺogatások saját költségvetési szervęk műktidési felĹigyeleti szervi
támogatása előhányzatźń 58,7 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őirźnyzatźLt 40,0 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájarúási adó e|oirźnyzatźLt 9,7 e Ft-tal, đologi
eloirźnyzatátg,0 e Ft-tal megemeli akozoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.

- a Németh LászLő Altal.ános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját kĺiltségvetési
szervek működési felügyeleti szervi támogatása e|óirźnyzatźú 256,3 e Ft-tal, a kiadási
személyi juttatás e|oirźnyzatźLt 33,6 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jarulékok és szociális
hozzájaru|asi adó e|őirźnyzatát 8,2 e Ft-tal, dologi e|óirtnyzatát 214,5 e Ft-tal megemeli a
k<jzoktatási napok rcnđezvénysorozat koltsége címén.

- a Lakatos Menyhért Jőzsefváĺosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi
támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása eloirźnyzatát
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és kiadási dologi eloirźnyzatát9,0 e Ft-tal megemeli akozoktatási napok rendezvénysoľozat
költsége címén.

29.l A Képviselő-testiilet a 386l2012.(XI.08.) számu hatźttozatábaĺ a köznevelési
intézmćnyek jĺlvőbeni műkĺjdtetéséľől dĺjntött, és alapította meg 2012. decembeľ 10. napjával
alőzsefvźtrosi Intézményműködtetési Központot és egyben módosította a koltségvetést.

A Képviselő-testiilet

. a 7lf012.(II.21.) önkormanyzati rendelet 12' szźlmí mellékletét kiegészíti a Józsefuaľosi
Intézménymfüĺjdtetési Kĺlzpont 2012. december 10. napjával 3 fő kozakalmazoÍti
engeđéIyezett létszámma|, az 1. számú mellékletet lĺegészíti a 7f100 címmel Józsefuarosi
Intézményműködtetési Központ elnevezéssel.

- az onkormźnyzat kiadás 11602 cím felújítási előiľanyzatán beltil a|akőhźuak életveszély
e|hźtrítts és gazhá|őzat cseľe e|őírźnyzatát 8.000,0 e Ft-tal, a kiadás 11107-01 cím működési
cél és általános tartalékan bellj.l az általános taľtalék előirźnyzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti
és ezzeI egyidejiíleg a kiadás 11601 cím felújítás előktnyzatát 18.000,0 e Ft-tal megemeli a
Baľoss u. 84. Intézménymúkĺiđtetési Központ helyiségeinek felújítása címén.

- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos taľtalékon belül az
általános tartalék előkźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejúleg a kiadás 11 108-
02 cím műkodésre átadottpélueszkoz áIlaĺĺháńartáson belülrą ezenbelül saját költségvetési
szervek múködési felügyeleti szervi tétmogatása előirányzatźú, ugyan ezen összeggel
megemeli.

- a Jőzsefuárosi Intézményműködtető Kdzpont 72|00 cím bevételi támogatások saját
köItségvetési szeľvek működési felügyeleti szervi tźtrnogatása elokźtnyzatát és a kiadás dologi
elóirźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli azintézĺnény működési kiadásai címén.

30./A Képviselő-testület költségvetés módosítással egyiitt a 392/20I2.(XI.22.) szźtmil
batáĺozatában úgy döntött, hogy a Készenléti Rendőrséget 6.000,0 e Ft-tal, és a VIII. kerĹileti
Hivatásos Tilzo|tőparancsnokságot aktív hivatásos állomanyban,kozszolgálati jogviszonyban
ál lók j utalm azása cé|j áb őI 2.0 0 0,0 e Ft-tal tćtmo gatj a.

A Képviselő-testtilet

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalék előirźnyzatźn
belül a rendőľség tźlmogatása e|óírźnyzatát 8.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
kiadás 11105 cím műkcjdési célú tánogatásértéktĺ kiadás előirányzatát, ugyarl ezen összeggel
megemeli.

3|'.l A Képviselő-testtilet a 399|20I2.(XI.22.) számí hatźlrozatéłvaI a Köztęrület-feliigyelet
2012. évi költségvetését módosította.

A Képviselő-testiilet

- KĺjzterĹilet-felügyelet bevételi 3 0 1 0 l cim kozhatalmi bevételek e|oirźnyzatźú 37 .500,0 e Ft-
tal, akjadás dologi e|ókányzatát ].200,0 e Ft-tal, a 30103 cím kiadás dologi e|óhtnyzatát
1.200,0 e Ft-tal, a30104 cím kiadás dologi előkźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal, a 30105 cím kiadás
dologi előfuányzatát 19.100,0 e Ft-tal, a felhalmozás e|óirtnyzatźIt 9.000,0 e Ft-tal megemeli,
melyet részlętesen a399l20I2.(XI.22.) szźtm,űhatźlrozatmelléklete ľészletesen tartalmaz.
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32.lA Képviselő-testület a 404-408/2012.(XI.22.) szźm,ű hatátozataíban koltségvetés
módosítással egyiitt dontott f0I3. naptźlr megjelentetéséről és 2012. évi beszámoló
megjelentetéséľől.

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cĺm miĺködési cél és ál|.alános Ĺaľtalékorl belül a

váľosmarketing előirányzatéLt 3.500,0 e Ft-tal cstjkkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11103

cím dologi eIofuźnyzattfi,ugyan ezen összeggel megemeli 2013. évinaptźr _ 1.000,0 e Ft - és

a2012. évi beszĺímoló - 2.500,0 e Ft _ megjelentetése címén.

33./ A Képviselő-testiilet a448|20I2.(XII.06.) számuhatfuozatźlbaĺl k<iltségvętés módosítással
egyĺitt d<jntött az infoľmatikai fejlesztésekľől.

A Képviselő-testiilet

- az Önkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalék előirźnyzatán
belül az általános tartalék e|oirźnyzatát 8.890'0 e Ft-tal csökkenti és ęzze| egyidejűleg a

kiadás 11108-02 cím egyéb felha|mozttsi előiranyzatánbelÚ'| a sajźt költségvetési szeľvek
fe|ha|mozási, felújítási felügyeleti szeľvi támogatás e|őirányzatát 8.890,0 e Ft-tal megemeli.

-a Polgríľmestęri Hivatal bevétel 12000 cím támogatások saját kĺiltségvetési szeľvek
feIha|mozźtsi, felújítási felügyeleti szervi támogatása eLőitźnyzatźÍ és a kiadás 7220|-02 cím
beĺ,lhźzás e|őkźnyzatát 8.890,0 e Ft-tal megemeli téľinformatikai ľendszetbeszerzése címén.

- a Polgáľmesteri Hivatal kiadás t220|-02 cím felhalmozási előirányzatźn beliil a pénzngyi
integľált ľenđszer e|őirźnyzatĺán belül a ľendszeľintegráció fejlesztése elofuźnyzatát 1.905'0 e

Ft-tal, a péĺ:r;ť;gyi integľációs rendszer elóiráĺyzatźú 736,6 e Ft-tal cs<jkkenti és ezze|

egyidej iĺleg az igyvite|i rendszeľ eLőirźny zatát 2.64 I,6 e Ft-tal megemeli

- a Polgáľmesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások, saját koltségvetési szervek
fe|ha|mozźtsi, felujítási felügyeleti szervi támogatás előirźnyzatéú és a kiadás |220|-02 cim
fe|ha|mozásí e|őirźnyzatrĺn belül apéĺlzugyi integrációs rendszer előirźnyzaÍź.ŕ-z.7tz,1 e Ft-tal
csökkenti, a k<iltségvetési szervek PIR rendsz er bev ezetése érdekében.

- az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím egyéb felhalmozási előirĺányzatźn beluI a sajźt
koltségvetési szervek feliigyeleti szervi tźľnogatása eLoirźnyzatát2.7|2,7 e Ft-tal csökkenti és

a kiadás 11706-02 cím felhalmozźsi előfuányzatźń 5.46|,0 e Ft-tal megemeli, a kiadás |II07-
02 cím egyéb fe|halmozási céltaľtalék előirányzatát 2.004,5 e Ft-tal, a 11107-01 cím
múködési cél és általános taľtalékon belul az á,|ta\źnos taľtalék előirányzatát 743,8 e Ft-tal
csökkenti.

34.ĺ A Képviselő-testiilet a 426l20|2.Cx[.06.) szźmuhatározatźxal elfogadta, hogy aBáĺka
Jőzsefvárosi Szíĺlhźz és Kulturális NonproÍit Kft a 20.000,0 e Ft-os visszatérítendő kölcsön
összegének visszaťĺzetését, mint követelést nem érvényesíti. A határozatban egyben a
k<iltségvetést módosította a TestĹilet.

A Képviselő-testület

- az onkormányzat bevételi 11108-01 cím mĺiködési közhatalmi bevételek előiranyzatán
belül az építményadő e|oirźnyzatát 13.000,0 e Ft-tal megemeli a kiadás 11802 cím múkĺjdésre
átađott pénzeszkoz á|Ianháztartáson kívĹilre eLofutnyzatźi 7.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
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egyidejűleg a 11802 cím műkodési kölcsön felvétel, nyújtott kĺjlcsĺjnĺjk megtéľülése
e|őirtnyzatát 20.000,0 e Ft-tal törli.

35./ A Képviselő-testtilet a44912012.(XII.06.) szźtmíhatźxozatában költségvetés módosítással
együtt dĺjntött a Controll Zrt. perbe|ĺ egyezségérő|'

A Képviselő-testület

- az onkormźnyz,at bęvételi l l l08-01 cím mĺĺkĺjc]ési közhatalmi bęvételek előirányzatán
belnl az építményadó bevételi elóirźnyzatát és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott
pénzeszkoz áIlarÍ.haztaÍtáson belülľe, ezen beltil saját költségvetési szervek múködési
felügyeleti szervi ttlmo gatása e|óir tny zatát 3 . 0 0 0, 0 e Ft{al me gemeli.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások, saját költségvetési szervek
műkĺjdési felügyeleti szervi támogatása elóirźlnyzatát és a kiadás I220L-03 cím dologi
elóirányzatĺín belül a peľkĺiltségek előinányzatźLt 3.000'0 e Ft-tal megemeli a Contro|| Zrt.
perbeli e gy ezsége címén.

36./ A Képviselő-testület a 424l2012.CxI.06.) szám,űhattrozatában.2012. évi jutalom keret
megállapításaról és kifizetéséről döntött a koltségvetési szervekľe, és a VIII. keľiilet
Rendőrkapitányság á||omźnyźtban lévő a|ka|mazottak kittintętésére. A hatźľozattal egyben a
kĺiltségvetést is módos ította a Testület.
A Képviselő-testtilet
- a Polgáľmesteri Hivatal és a kdltségvetési szervek a 424l20I2.(X[.06.) .szźlmű hatźlĺozat

mellékletében szereplő kiadás bérmegtakaľítás összegét 94.703,8 e Ft-tal és jĺĺľulékainak
összegét 26.357,7 e Ft-tal és a Polgĺírmesteľi Hivatal és a kĺjltségvetési szervek bevétęli
támogatások saját költségvetési szervek mfütjdési felügyeleti szervi támogatás e|őiányzatźú
12|.06I,5 e Ft-tal csökkenti.

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalék e|oirźnyzatźn
belül a jutalom és járulékainak e|őírźnyzatat 12I.061,5 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg
a kiadás 11108-02 cím mfü<jdésre átadott pénzeszköz á|IafiháztaÍtáson belülre, ezen belül
saját ktiltségvetési szervek működési felügyeleti szervi e|őirźnyzatát, ugyan ezen ĺisszeggel
csökkenti.

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfü<jdési cél és általános tartalékon belül a jutalom
és jáľulékai céltartalék eloírányzattú 129.877,1 e Ft-tal cstjkkenti és ęzzeI egyidejÍileg a kiadás
11108-02 cím mfücjdésre átadott pénzeszkoz á||anháztaľtáson belülre, ezen belül saját
kĺĺltségvetési szervek miikĺjdési felügyeleti szervi e|őirźlĺyzatźń, ugyaĺ ezen összeggel
megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal és a koltségvetési szervek a 424l2012.(X[.06.). szźtműhatźrozat
mellékletében részletezelíek alapjźn a bevételi tĺĺmogatások saját kĺiltségvetési szervek
mĹĺködési feliigyeleti szervi támogatás előirányzatát 129.877,1 e Ft-tal megemeli és ezze|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás eIőitáĺyzatát 102.265,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő
jaľulékok és szociális hozzájáru|ási adó eIőirźnyzatátL7.611,7 eFt-ta| megemeli.

- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általános tartalékon belül a jutalom
és járulékai céItarta|ék előirányzatát 3.810,0 e Ft-tal cstjkkenti és ezze| egyidejrĺleg a kiadás
1 1104 cím személyi juttatás eloiráĺyzatát 3.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és
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szociális hozzttjźru|ási ađó e|óirányzatźń 810,0 e Ft-tal megemeli a VIII. kęrĹilet
Rendőľkapitĺĺnyság állományában lévő rendőr<jk ,, Jőzsefvźros ľendjéért ,, kitiintető cilnhez
pénzbeli jutalom kifizetés címén.

Bizottsági döntések:

I.ĺ A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a l134l20|2.(IX.19.) szźtmű határozatźna|
javasolta a Polgármesternek, hogy a civil szervezetęk támogatásaműkodési céltaľtalék tęľhére

Maľtsa Piroskát a műterem és mtĺvészkeľt felújításaľa maximum 100,0 e Ft-os trímogatásban
részesítse.

A Képviselő-testĹilet

- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános taľtalék előfuźnyzatźn
belül a civil szervezetektámogatása elóirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg
a kiadás 11105 cím egyéb felha|mozási kiadások e|őirtnyzatźft, ugyaĺ ezen összeggel
megemeli Martsa Piroska támogatása címén.

2.l AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |143|20I2.(IX.2I.) számuhatározatában az
önkormányzat 11603 cím dologi eIőirźnyzatán beliili módosításról dtjntött átnlhźzott
hatáskĺjrben.

A Képviselő-testiilet

- az onkormányzat kiadás 11603 cím đologi e|oirźnyzatźn belül a ZIakőZ. tĺtem
lakasprogramon beliil a Leonaľdo u. 39. bontás eIőírányzatát 7.550,0 e Ft-tal csökkenti és

ezzel egyidejúleg a dologi eLőfuźnyzatán belül a REV8 Zrt. ďíjazás előirźnyzatát, ugyarl ezen
összeggel megemeli.

3.l A Humĺĺnszolgáltatási Bizottság a 268120I2.(IX.19.) szźlmí hatźrozatźban javasolta a
Polgáľmesteľnek, hogy a mfüödési cél és általanos tartalékon beltil a civil szeľvezetek
ttlmogatása e|őirényzatának terhére magánszeméIye|<nek 200,0 e Ft, civil szeľvezeteknek
200,0 e Ft, a sportolók télmogatása e|őfutnyzat terhére magánszemélyeknek 100,0 e Ft,
spoľtszervezeteknek 400,0 e Ft támogatást biztosítson.

A Képviselő-testĹilet

- az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belül a civil
szetvezętęk támogatása céltartalék előirtnyzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg
a kiadás 11105 cím működési célú źttadottpéĺueszkoz áI|amhá^aÍtáson kívĹilĺe e|őirányzatát
400,0 e Ft-tal megemeli, melyből a magánszemélyek tźnnogatása 200,0 e Ft. A civil
szerv ezętęk támo gatása 2 00, 0 e Ft.

- az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos taľtalékon belül a
spoľtolók támogatása céItartalék eIoítźnyzatát 500,0 e Ft{al csökkenti és ezzel egyiđejrileg a
kiađás 11105 cím mfüödési célú źńaďott pénzeszkoz á||aÍnháZtartáson kíviilre előirźnyzatźĺ
500,0 e Ft-tal megemeli, melyből amagánszemélyek tźlmogatása 100,0 e Ft, sportszervezetek
támogatása4OO,0 e Ft.

il.
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4.l A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a II65|20I2.(IX.26.) számt hatáĺozatáva|
átnlhazotthatáskorben az onkorményzat 11602 címen beliili módosításaról döntott.

A Képviselő-testület

- az onkormtnyzat kiadás IÍ602 cím dologi elóírćnyzatán beltiI a kozös ktg. e|óirźnyzatát
12.000,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejrĺleg az egyéb fe|ha|mozási kiađási eIoirźnyzatán
beltil közös ktg. felrijítási alap e|őirźnyzatát,ugyanezen összeggel megemeli.

5./ A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsźlg a I2II|20I2.(X.03.) számí határozatával
źiruházott hatásktjľben az onkorm ányzat I 1602 címen belüli módosításáról dönttjtt.

A képviselő-testĹilet

- az onkormźnyzat kiadás 11602 cím dologi eIőirźnyzatĺĺn belül kaľbantartas e|oirćnyzatát
18.000,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ezze| egyidejűleg a gyorsszolgźiatĺ hibaelhaľítás előirźlnyzatát,
ugyan ezen összeggel megemeli.

6./ A Vrírosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a |225l20I2.(X.l0.) szétmű' hatátozatźlban
átnlhazott hatáskörben módosítota az ĺinkormĺĺnyzat I|60I és 11602 cím előiriĺnyzatait.

A Képviselő-testÍilet

- az onkormtnyzat kiadás 11602 cím dologi e|óirányzatan belül akarbantartás e|oirtnyzatát
849,6 e Ft-tal csĺikkenti és ezzel egyidejtileg a kiadás 11601 cím beruhazások előiranyzatźn
belül Vajda Péter Altalános Iskola spoľtudvaľához spoľtsátor teľvdíja előkányzatá! ugyan
ezen cisszeggel megemeli a Kisfalu Kft. műszaki ellenőri tevékenységének díjazása címén.

7.l A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság az I279/20I2.(X.I7.) szźlmuhatározatával
átnilázott hatáskörben módosíto tta az onkoľmányzat költséevetését.
A Képviselő-testiilet

- az onkotmźnyzat kiadás 11104 cím személyi juttatás eIőirźnyzatát 100,0 e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozztĄtnllási adó eloirtnyzatát 27,0 e Ft-tal
csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg a dologi e|ófuányzatát 127,0 ę Ft-tal megemeli a szociális
ágazat szakmaí közosség kitiintetése címén.

8.l A Varosgazdálkodási Bizottság źńnlházott hatáskörében az 136012012. (XI.14.) szám,í
hatáĺozatábaĺ a 11601 cím ktiltségvetését módosította.
A Képviselő-testiilet
- az onkoľmźnyzat kiadás 11601 cím dologi elóírźnyzatan beliil azintézményi életveszély
elhrĺľítás és gźnhźllőzat csere előírźnyzatźú 2.426,0 e Ft-tal csĺĺkkenti és ezze| egyidejűleg a
kiadás felújítás előfuźnyzatan beltil az intézményi életveszé|y elhźritás és gázhá|őzat csere
e|oirányzatát, ugyaĺ ezen cisszeggel megemeli a Várunk Rád Napkĺjzi otthonos ovoda
(Csobanc u.) épiiletének veszélytelęnítése címén.

9./A Városgazđźĺ|kodási és Pénziigyi Bizottság a |4I0|20I2'(XI.21.) számú hatáĺozatźlbaÍI az
onkormányzat költségvetési címek közötti módosításaľól döntött.

A Képviselő-testiilet
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- aZ onkormźnyzat kiadás 11602 cím dologi e|oirźnyzatan belül a karbantaľtások és egyéb
feladatok bonyolítási díj előiľanyzatát 524,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejrĺleg a kiadás
11601 cím felújítás eIóirźnyzatán belül a Baľoss u. 84. helyiség felújítás e|őirźtnyzatźŃ, ugyan
ezen összeggel megemeli műszaki, ellenőľi feladatok ellátás díja címén.

10./ A Városgazcĺálkoc]ási és Pénziigyi Bizotfság ŕfinlhźlz,otÍ hatáskĺĺľbęn (1434l2012.(XI.28.)
sz.határozat) a Polgármesteľi Hivatal címĺendek közotti e|őírtnyzatát módosította.

A Képviselő-testĹilet

- a Polglĺľmesteri Hivatal kiadás I2201-0I cím dologi eIőfuźnyzatĺĺn belül a bérleti đíj
elotrźnyzatát 5.529,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12107 cím dologi
elóirźnyzatan belül nyomtatvĺány beszerués e|őirtnyzatát,ugyan ezen <isszeggel megemeli.

ilI. Egyéb gazdasági események' saját hatáskłiľíĺ módosításot
támogatások:

1./ A Humanszolgźůtatási Bizottság saját keretének teľhérę kötött tanácsadói szeruődést kötött,
de a tanácsadó nem szrámlaképes, ezért a 11101 címen belül móđosítás indokolt.
A Képviselő-testĹilet
- az onkormtnyzat kiadás 11101 cím dologí e|őitźnyzatán belül a Humánszo|gtitatási
Bizottság saját keľete e|őirźnyzatát 26I,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás, megbízási ďíj e|őírźnyzatát210,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jĺĺľulékok és

szociáli s hozzáj źmlási adó előir źny zatát 5 I,0 e Ft-tal me gemeli.

2.ĺ A Polgáľmester átnlhźzott hatásköľben a mfüĺjdési céItartalék polgiĺrmesteri saját keret
előir źny zatát mó do sította.
A Képviselő-testĹĺlet
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺidési cél és általrános tartalékon belül a
polgáľmesteri saját keret előirányzatát 95,3 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyíđejűleg a kiadás
11101 cím dologi előittnyzatát95,3 e Ft-tal megemeli a,,Némafilm'' című alkotás beszerzése
címén.

3.l a. / Az ővodák bevételi többleteikkel (téľítések, kiírtérítések) kéľik az ĺinkoľmźnyzat és az
intézsnényekkĺiltségvetésénekmódosítását.
A Képviselő-testület
- a Napľaforgó Napkclzi otthonos óvoda 60100-03 cím bevételi iĺtézményi mfüĺidési saját

és kiadás dologi, ezen belül telefondíj 4,0 e Ft, egyéb dologi kiadások 2,0 e Ft e|őfuźnyzatát
összesen 6,0 e Ft-tal megemeli térítési díjak és egyéb bevételi tobblet és annak feLhaszná|ása

címén.

- a Váľunk Rád Napkĺlzi otthonos óvoda 60100-05 cím bevéte|i intézményi mfüĺidési saját

és kiadás dologi előirźnyzattÍ, ezen beltil a telefondíj e|őkźnyzatát3,0 e Ft-tal megemeli
térítési díj bevételi többlet és annak felhasznáIása címén.

- TÁTIKA Napközi otthonos óvoda 60100 cím bevételi intézményi mfü<jdési saját és kiadás
dologi, ezen belül telefondíj 4,0 e Ft, egyéb dologi kiadások 3,0 e Ft elofuźnyzatát ĺjsszesen
7,0 e Ft-tal megemeli térítési đíjak és egyéb bevételi tcjbblet és annak fe|hasznáIźlsa címén.
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- a Napsugaľ Napkozi otthonos ovoda 60100-06 cím bevételi intézményi működési saját és
kiadás dologi előirányzatát, ezen belül a telefondíj e|óirźnyzattlt 5,0 e Ft-tal megemeli térítési
đíj bevételi többlet és annak fe|hasznáIása címén.

- aSzézszorszép Napközi otthonos óvoda 60100-07 cím bevételi intézményi mfüödési saját
és kiadás dologi, ezen beliil telefondíj 5,0 e Ft, egyéb dologi kiadások 10,0 e Ft e|óirttnyzatźft
összesen 15,0 e Ft-tal megemeli térítési đíjak és egyéb bevételi többlet és annak felhasználása
címén.

- a Koszorú Napközi otthonos óvoda 60100-10 cím bevételi intézményi mfüödési saját és
kiadás dologi, ezen beltil telefondíj 4,0 e Ft, karbantartás 9,0 e Ft, egyéb dologi kiadások 2,0 e
Ft előiranyzattú osszesen 15,0 e Ft-tal megemeli téľítési díjak, kĺírtérítés, és egyéb bevételi
tĺjbblet és annak fe|haszná|ása címén.

- Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda 60100-09 cím bevételi intézményi múködési saját és
kiadás dologi, ezen belül egyéb dologi kiadások e|őirtnyzatát 2,0 e Ft-tal megemeli egyéb
bevételi többlet és aĺľrak felhasznźiása címén.

- aSzivźrvány Napközi otthonos ovoda 60100-08 cím bevételi intézményi mfüödési saját és
kiadás dologi, ezen belül telefondíj 1,0 e Ft, karbarftartźls 137,0 e Ft, egyéb dologi kiadások
2,0 e Ft e|őirźnyzatát ĺjsszesen 140,0 e Ft-tal megemeli térítési díjak, káľtérítéS, és egyéb
bevételi többlet és annak fe|használása címén.

- a Mesepalota Napkcizi otthonos óvoda 60100-11 cím bevételi intézményi műk<idési saját
és kiadás dologi, ezen belül telefondíj 1,0 e Ft, karbantaľtás 45,0 e Ft előiranyzatát ĺjsszesen
46,0 e Ft-tal megemeli téľítési díjak, káľtérítés tobblet és annak fe|haszná|ása címén.

- aKaticaNapközi otthonos óvoda- Bölcsőde 60100-13 cím bevétęIí iĺtézményi mrĺkĺidési
saját és kiadás dologi, ezen belül telefondíj 23,0 e Ft, kaľbantaľtás 106,0 e Ft e|őirányzatát
ĺjsszesenl29,0 e Ft-tal megemeli térítési díjak, kráľtéľítés többlet és annak feLhaszná|ása címén'

- a Kincskereső Napközi otthonos óvoda 60100-02 cím bevétę|í intézményi műkodési saját
és kiadás dologi, ezen beltil telefondíj 8,0 e Ft, egyéb kiadások 5,0 e Ft e|őirźnyzatát tisszesen
13,0 e Ft-tal megemeli téľítési đíjak, káľtérítés tobblet és annak felhaszné/rélsa címén.

b./ A Katica Napkozi otthonos ovoda és Bĺjlcsőde közfoglalkoztatásra 312,0 e Ft-ot ťlzętett
ki július és auguszľus. szeptembeľ hónapra. Az onrész összege 15,0 e Ft, melynek fedezete a
műkodési céltartalékon biztosított.
A Képviselő-testület
- az onkormáĺyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos taľtalékon belül a
közfoglalkońatás bér és járulékainak e|őirźlnyzatát I5,0 e Ft-tal csökkenti és ezzeI egyidejűleg
a kiadás 11108-02 cím mfüödésre átadott pénzeszkoz áI|anháńartáson belülľe, ezen belül
saját költségvetési szeľvek feliigyeleti működési ttmlogatása e|ofuányzatźú, vgyaÍI ezęn
összeggel megemeli.

- aKatica Napközi otthonos óvoda és Btilcsőde 60100-13 cím bevételi mfütjdési célú
támogatésértékú bevételi előiranyzatát 297,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési
szervek mfüödési felügyeleti szervĺ támogatása előirányzatát l5,0 e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás elóírźnyzatát 276,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺírulékok és szociális hozzájźrulási
adó előirányzatźft 36,0 e Ft-talmegemeli kozfoglalkoztattts címén.
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c.l Az óvodák költségvetésifüet a kifizetett tźrypénz-hozzźĘźru|ás miatt kéľik módosítani.
A Képviselő-testÍilet
- A Napraforgó Napkĺlzi otthonos óvoda 60100-03 cím kiađás rendszeres személyi

juttatasok eLőhźnyzatĺán beliil az alapil|etmény előiranyzattń 230,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzźĄźlrulási adó
eloitźnyzatán belül atźlppénz-hozzájttruIás e|őirźnyzaÍát, ugyan ezen összeggelmegemeli.

- a Szźnszorszép Napkozi otthonos óvoda 60100-07 cím kiadás rendszeres személyi
juttatások e|oirźnyzatan belül az a|api||etmény elóíráĺyzatát 87,0 e Ft-tal cstjkkenti és ezzeI
egyidejiĺleg a kiadás munkáltatót teľhelő jarulékok és szociális hozzájáľu|ásí adó
e\őirźnyzatan belül atáppénz-hozzájáru|ás előfutnyzatát,ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Hétszinvirág Napközi otthonos ovoda 60100-09 cím kiadás rendszeres személyi
juttatasok előirźnyzatan belül az a|apil\etmény előirrínyzatźú t72,0 e Ft-tal csökkenti és ęzzel
egyidejűIeg a kiadás munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáru|tsi adó
e|óirtnyzatan belül atźppénz-hozzájáru|ás eIoirtnyzatát,ugyarl ezen összeggel megemeli.

- a Mesepalota Napközi otthonos óvoda 60100-11 cím kiadás renđszeľes személyi juttatások

előirźnyzatĺán belül az alapilletmény előirányzatát 67,0 e Ft-tal csökkenti és ezzęI egyidejűleg
a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájánllási adó eloirźnyzatrĺn beliil a
tźrypénz-hozzájaruLáse|őhźnyzatát,ugyanezenĺisszeggelmegemeli.

- a Gyerek - Virág Napközi otthonos ovoda 60100-0l cím kiadás rendszeres személyi
juttatások e|őirtnyzatan beliil az a|apil|etmény e|őirźnyzatát 9,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźtu|ási adó
eIőirźnyzatan belül atźlppélu-hozzájáruLás e|őirźnyzatát,ugyan ezen ĺlsszeggel megemeli.

- a Katica Napközi otthonos óvoda és Bölcsőde 60100-13 cím kiadás rendszeres személyi
juttatások e|őirźnyzatan belĹil az a|api|Ietmény e|őitźnyzatát 890,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄźruIási adó
e|őirźnyzatan belül atáppéĺu-hozzájáru|ás eloirźnyzatźú,lgyan ezen ĺisszeggelmegemeli.

- a Kincskereső Napközi otthonos ovoda 60100-02 cím kiadás rendszeres személyi juttatások

e|őirźnyzatźn beliil az alapilletmény előiľźnyzatát 160,0 ę Ft-tal csökkenti és ezzę|

egyidejrĺleg a kiadás munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|ási adó

eloítźnyzatan belül atáppéĺu-hozzttjánĺIäs e|őíráĺyzatát,ugyan ezen ĺisszeggel megemeli.

- a Pitypang Napközi otthonos óvoda 60|00-12 cím kiadás rendszeľęs személyi juttatások

előírźnyzatan beliil az a|apil|etmény előitányzatát 68,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejiileg
a kiadás munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájźlrulási adó e|őirźnyzatan beliil a
táppénz-hozzájáru|áse|őfu źnyzatát,lgyanezenösszeggelmegemeli.

- Sziváĺvány Napkĺlzi otthonos ovoda 60100-08 cím kiadás rendszeres személyi juttatások

e|őírźnyzatan betül az alapi||etmény e|őhányzatát20,0 e Ft-tal csĺlkkenti és ezzel egyidejiileg
a kiadás munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájźrulási adó e|oirźnyzatan belĹil a
táppénz-hozzájáruIásď'őfu źnyzatát,ugyanezentisszeggelmegemeli.

d. l Intézményi kö lt s é gveté s en belüli célj el l e gű e|oir ány zatok mó do sítása
A Képviselő-testiilet
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- a Szivtrvźny Napközi otthonos ovoda 60100-08 cím kiadás személyi juttatás
alapilletmény előiľanyzatát 44,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás

tor zs gár đa jutalom e|oir ány zattú", ugy aĺ ezen ö s sze g gel me geme li.

- a Katica Napközi otthonos óvoda és Bölcsőde 60i00-13 cím kiadás személyi juttatás
alapilletmény előirányzatát ĺ5,0 e Ft-tal cstjkkenti és ezzel egyidejrĺleg a személyi juttatás
j ub i leumi j utal om ďőir ány zatát, ugy aĺ ezen ö s s ze g gel me gemeli.

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

alapilletmény előirányzattLt 124'0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyiđejűleg a szeméIyijuttatás
tor zs gźr da jutal o m elóir ány zatát, ugy an ezen ci s szeg gel me geme li.

4.l Az źi\amháztaĺtási tĺirvény felhatalmazása a\apjtn október hónapban az á|Iani normatíva
mutatószámai felülvizsgá|atra kertiltek. A felülvizsgálat 57.505,9 e Ft állami támogatás
lemondását eredményezte.
Részleteiben a következő.

4. ]./ Szociális és glermekj óléti intézmények:

a.l Intézményi kciltségvetést közvetlenül nem érintett:
- szociális jellegii feladatok 13.505,5 e Ft
- gyermekek átmeneti otthona 1.907,0 e Ft
- bĺjlcsődei ellátás 16.799.4 eFt

32.fI1,9 eFt

b.l Intézményi költségvetést érintő (kotött fe|hasznźiású noľmatív támogatás:

- szociális továbbképzés
( Egyesített Bölcsődék)

I27,9 eFt

^3f.211,9 
e Ft fedezetéül javasoljuk az a|źhbi mfüĺjdési céltaľtalékok megjelölését:

- noľmatíva lemondás
(a cé|tartalék egyenlege így nulla)
- munkaviszony megszĹintetés miatt
Felmentés, végkielégítés

21.621,4 eFt

10.590,5 e Ft

A I27,9 e Ft lemondás fedezete az intézményi költségvetésben biztosított.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat bęvételi 11108-02 cím támogatások központi k<iltségvetési szervtől ezen
belül feladatmutatóhoz kötött normatív ét|Iamí támogatások előirźnyzatźft 32.21I,9 e Ft-ta|, a
kötött felhasznźiźlsil normatív áIlarrli támogatás e|őírźnyzatát |27,9 e Ft-tal csökkenti és ęzzę|

egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalék előirányzatán beliil a
munkaviszony megsziintętéséből adóđó munkavégzés alóli felmentési időre jĺáľó, valamint
végkielégítések, illetmények és járulékok céltartalék eloirźnyzatźtt 10.590,5 e Ft-tal, a
normatíva lemondás céltartalék előirtnyzatát 2I.621,4 e Ft-tal, a kiadás 11108-02 cím
működésre źńadottpénzeszkoz áLlaĺnháztartáson belülrą ezeÍI belül saját kdltségvetési szervek
felügyeleti mfütjdési támogatása e|őirźnyzatát I27,9 e Ft-tal törli.
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- aZ Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi támogatások saját koltségvetési szeľvek
felügyeleti múködési támogatása e|őirźnyzatźú és a kiadás személyi juttatás e|őirćnyzatát
I27 'g e Ft-tal csökkenti szociális továbbképzés kötött fe|haszĺá|ású normatív á|Iałni
támo gatás 1 emondás a címén.

4'2. ohatási- nevelési és háttérintézmények

a./Intézményi költségvetést közvetlenül nem érintett: 13.682,3 e Ft
b. / Kotött fe|hasznétlźlsú noľm atív tilarri tźlmo gatás,

de intézményi költségvetést közvetlenül nem éńntett 39,0 e Ft.

Az a-b. pontban foglalt lemondás fedezetétil aza|ábbi taľtalék eIóirźnyzatokat jelĺiljiik meg:

- munkaviszony megsziintetés miatt
felmentés, végkielégítés |.369,9 eFt
- mfüĺjdési általános taľta]ék 12.35I,4 eFt

c.l Kötott felhaszná|ású noľmatív állami támogatások, amelyek kcjzvetlenü| ériĺtik az
íntézméĺyi költs é gveté st.

- pedagógus továbbképzés I4,7 eFt,
- tanulók ingyenes tankönyvelltĺtásaf.652,0 e Ft, ebből aPrźúer iskola megsztintetése miatt

1.860,0 e Ft, amelynek fedezetéül a múködési általános tartalékot jelöljfü meg,

- szakmai tarlngyigazgatási informatikai feladatok 74,| eFt,
- kedvezményes étkeztetés noľmatív állami tźĺnogatás 8.704,0 e Ft

Az énntettintézményeknél a lemondás miatt a saját bevétel kiesés 2.077,I e Ft' a kiadási
megtakaľítás 1.5.737,I e Ft. Az á||ałni támogatás lemondásával egyĹitt a kiadási
megtakarítźs 4.956,0 e Ft, melyet javaslunk a működési általános tartalék'ĺahelyezni.

A Képviselő-testület
- az onkoľmźnyzat bevételi 11108-02 cím tĺímogatások központi kĺiltségvetési szervtől ezęn

belül feladatmutatóhoz kotött normatív állami támogatások ekofuányzatźń |3.682'3 e Ft-tal, a
kötöťt fe|hasznźiásťr normatív fllami támogatás eloirźnyzaÍźń 39,0 e Ft-tal csĺikkenti és ezzęl
egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általĺĺnos taľtalék e|őkźnyzatán beltil a
munkaviszony megsztintetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési idore jźrő, valamint
végkielégítések, illetmények és jĺáľulékok céltartalék elóírźnyzatát |.369,9 e Ft-tal, és a
műkĺidési általanos taľtalék e|őirtnyzatát12.35|,4 e Ft-tal törli lemondás címén.

- az Önkormźnyzat bevételi 11108-02 cím támogatások kcizponti kĺlltségvetési szervtő|, ezeĺ
beliil kötĺitt fe|hasznáIású normatív állami támogatás és a kiadás 11108-02 cím műk<jdésre

átadott pénzeszkoz á||anhźntartáson belülre, ezęn beliil saját költségvetési szervek

felügyeleti működési támogatása előírźnyzatźLt |4,7 e Ft-tal tĺĺľli pedagógus továbbképzés

normatív źtllami tĺámogatás lemondása címén.

- a Lakatos Menyhért Altal.ános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások

saját kciltségvetési szervek felĹigyeleti működési támogatása eIoirźnyzatát és a kiadás

személyi juttatás e|őirtnyzatát 6,3 e Ft-tal cs<jkkenti pedagógus továbbképzés normatív állami
tźtmo gatás lemondása címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját kĺiltségvetési
szervek feltĺgyeleti működési támogatása e|őfuányzaÍéú és a kiadás személyi juttatás
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e|őirányzatát 4,2 e Ft-tal csökkenti pedagógus továbbképzés normatív állami támogatás
lemondása címén.

- a Vajda Péteľ Ének _ Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások
saját költségvetési szervek felügyeleti mtĺködési támogatása eloktnyzatát és a kiadás
szenrélyi juttatás előiľźnyzatźú.2,I e Ft-tal csökkerrti pedagógus továbbképzés rroľnratív állanri
támogatás lemondása címén.

- a Németh LászIő Általános Iskola 71500 cím bevételí támogatások saját kĺiltségvetési
szervek felügyeleti működési támogatása elóírtnyzattń és a kiadás személyi juttatás
e|őirćnyzatát 2,7 e Ft-tal csökkenti pedagógus továbbképzés normatív állami támogatás
lemondása címén.

- az onkormtnyzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szeľvtől ezen
belül a kötott normatív állami támogatások előiľanyzatźIt f.652,0 e Ft-tal tor|i és ezzeI
egyidejrĺleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalék e|oirźtnyzatan belül a
mfüödési általános tarta|éke|őirźnyzatát 1.860,0 e Ft-tal, valamint a kiadás 11108-02 cím
működésre átaďott pénzeszkoz á||anháńartáson belülľe, ezen belül saját kĺlltségvetési
szervek felügyeleti műkcjdési támogatása eloirtnyzatát 792,0 ę Ft-tal töľli tanulók ingyenes
tankönyv ell átás normat ív tźĺno gatás l emondás a címén.

- a Losonci Téľi Altalános Iskola 71500-03 cím bevételi tźmogatások saját kĺiltségvetési
szervek felügyeleti múködési ttlmogatása eloirźnyzattń és a kiadás ellátottak pénzbe|ijuttatás
előirányzattú 420,0 e Ft-tal csökkenti tanulók ingyenes tankönyvellátás noľmativ támogatás
lemondása címén.

- a Németh Lász|ő Általĺĺnos Iskola 71500 cím bevéte|i támogatások saját kĺiltségvetési
szervek feliigyeleti működési támogatása elóirźlnyzatát és a kiadás ellátottak pénzbeIi juttatás

e|óirźnyzatát 324,0 e Ft-tal csökkenti tanulók ingyenes tankĺinyvellátás normatív támogatás
lemondása címén.

- a Jőzsefv'arosi Egységes Pedagógiai Módszeľtani K<izpont és Általanos Iskola 7I5OO-07 cím
bevételi támogatások saját költségvetési szervek felĹigyeleti műkĺldési tźlmogatása
e|őfutnyzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatás e|ófuźnyzatát 48,0 e Ft-tal csökkęnti
tanulók íngyenes tankcinyvellátás normatív tttmogatás lemondása címén.

- az onkormźnyzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szeľvtől ezen
beltil a kötött normatív állami támogatások előirźnyzatát74,I e Ft-tal tĺjrli és a kiađás 11108-
02 cím működésre átađot1 pénzeszkoz á|Lamhánaráson belülľe' ezen belül sajźt
kciltségvetési szervek feliigyeleti múködési tźlmogatása eIőhányzatźń 74,| e Ft-tal töľli
szakmaitarĺigyígazgatási iďormatikai feladatok normatív tĺĺmogatás lemondása címén.

- a Deák _ Diák Általaĺros Iskola 7150O-O2 cím támogatások saját kĺiltségvetési szervek
felügyeleti műkodési támogatása e|oírźnyzatát és a kiadás dologi e|oirányzattlt 8,2 e Fttal
csĺjkkenti szakmai tartigyigazgatási informatikai feladatok normatív támogatás lemondása
címén.

- a Lakatos Menyhért Általános Mrĺvelőđési Központ 71500-01 cím támogatások saját
költségvetési szervek felügyeleti mfüöđési támogatása e|őirźnyzatźú és a kiadás dologi
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eIőirtnyzatát 5,3 e Ft-tal csökkenti szakmai tanugyigazgatási informatikai feladatok normatív
támogatás lemondása címén.

- a Losonci Téri Altalános Iskola 71500-03 cím trímogatások saját költségvetési szervek
felügyeleti mfüĺjdési támogatása e|óirányzatátt és a kiađás đologi e|őiźlnyzatát I1',1 e Ft-tal
csökkenti szakmai tanngyigazgatási informatikai feladatok noľmatív támogatás lemondása
címén.

- a Németh LászIő Altalános Iskola 71500 cím támogatások saját kĺiltségvetési szervek
felügyeleti műktjdési támogattsa e|oirtnyzatát és a kiadás đologi elóirtnyzatát 26,8 e Ft-tal
csökkenti szakmai tanigyigazgatási informatikai feladatok normatív támogatás lemondása
címén.

- a Molnar Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelvii Altalános Iskola 71500-05 cím
támogatások sajĺít költségvetési szervek felügyeleti mfüödési támogatása elofutnyzatát és a
kiadás dologi e|óírányzatát |f,8 e Ft-tal csĺikkenti szakmai tarlngyigazgatási infoľmatikai
feladatok normatív tĺímogatás lemondása címén.

- a Józsefuarosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Általanos Iskola 71500-
07 cim támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti miikodési táĺnogatása eLőiányzatát
és a kiadás dologi eloirányzatát 2,3 e Ft-tal csökkenti szakmai tanigyigazgatási infoľmatikai
felađatok normatív támogatás lemondása címén.

- a Yajda Péter Ének - Zenei Általános és Spoľtiskola 71500-06 cím támogatások saját
kĺlltségvetési szervek feliigyeleti miĺködési tźlmogatása e|őkźnyzatát és a kiadás dologi
e|őirányzatźIt 7,6 e Ft-tal csökkenti szakĺľľrai tarngyigazgatási infoľmatikai feladatok normatív
támogatás lemondása címén.

-- az onkoľmányzatbevételi 11108-02 cím tĺímogatások kĺizponti költségvetési szervtő|' ezen
beltil kcjtĺitt felhasznźićĺsú normatív állami támogatás elóirźnyzatźLt 8.704,0 e Ft-tal és a kiađás
11108-02 cím múködésre átadott péĺueszkoz áIlanháztaľtáson belülľe, ezen beltil saját
költségvetési szervek felügyeleti működési tźlmogatása előirźnyzattń 13.660,0 e Ft-tal
csĺikkenti/törli kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén, valamint a |I107-0l
cím múködési cél és általanos taľtalékon bęlül a mfüödési általános tnta|ék e|őirźnyzatát
4.956,0 e Ft-tal megemeli

- a Vajda Péter Ének _Zeĺei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi intézményi
működési bevételek e|oirźnyzatát 72I,0 e Ft-tal, a tźlmogatások saját költségvetési szeľvek
mfüödési felügyeleti szerui tĺĺmogatás elóírźnyzatát 1.898,0 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt
élelmezés előirźnyzatat 2.619'0 e Ft-tal csökkenti keđvezményes étkeztętés támogatás
lemondása címén.

- a Németh LászIő Általános Iskola 71500 cím bevéteLí intézményi működési bevételek
előirányzatát |27,6 e Ft-tal, a támogatźlsok saját kĺiltségvetési szervek miĺkĺĺdési feltigyeleti
szervi támogatás e|őirźnyzatát 7.378,9 e Ft-tal, a kiadás dologi vásaľolt élelmezés
e|őirányzatát |.506,5 e Ft-tal csökkęnti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- aKaticaNapktizi otthonos óvoda és Bölcsőde 60100-13 cím bevéte|i intézményi mfüödési
bevételek eIőirányzatát 153,6 e Ft-tal, a tźlmogatások saját költségvetési szervek múködési

f7



felügyeleti szervi támogatás e|őirtnyzatát 612,0 e Ft-tal, a kiadás dologi vásarolt élelmezés
eloirányzatát765,6 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Napraforgó Napközi otthonos ovoda 60100-03 cím bevéte|i iĺtézményi múködési
bevételek eloírányzatźLt II5,2 e Ft-tal, a tźtĺnogatások saját költségvetési szervek múkodési
felügyeleti szervi támogatás elóírźnyzatát 1.033,2 e Ft-tal, a kiadás dologi vásarolt élelmezés
eLőirtnyzatźi 1.148,4 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén'

- a Szźzszorszép Napközi otthonos óvoda 60100-07 cím bevételi intézméĺyi mfüodési
bevételek e|őirźnyzatát 268,7 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek műkĺjdési
felügyeleti szervi támogatás előfutnyzatát I.I34,9 e Ft-tal, a kiadás dologi vásaĺolt élelmezés
előirtnyzatát 1.403,6 e Ft-tal cscjkkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Szivarvĺĺny Napközi otthonos óvoda 60100-08 cím bevéte\i íĺtézményi műkodési
bevételek e|őirányzatát 345,5 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek mfüödési
feliigyeleti szeľvi támogatás e|őirźnyzatát 802,9 e Ft-tal, a kiadás dologi vásaľolt élelmezés
e|óírtnyzatátI.148,4 e Ft-tal cstjkkenti kedvezményes étkeztetéstámogatás lemondásacímén.

- a Pitypang Napközi otthonos ovoda 60100-12 cím bevételi a támogatások saját
költségvetési szervek mfüödési feltigyeleti szervi támogatás eIőirtnyzatát ]65,6 e Ft-tal, a
kiadás dologi vásaĺolt élelmezés eloirźnyzatát 765,6 e Ft-tal csökkenti kedvezményes
étkeztetés támogatás lemondása címén.

- aTátika Napközi otthonos óvoda 60100 cím bevételi intézményi mfüĺjđési bevételek
előirányzatát 76,8 e Ft-tal, a támogatások saját koltségvetési szervek mfüödési felügyeleti
szervi támogatás előirtnyzatát 433,6 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés eIőírźnyzatát
510,4 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés tĺímogatás lemondása címén.

- a Koszorú Napközi otthonos óvoda 60100-10 cím bevételíttmogatások saját ktiltségvetési
szervek múkĺjdési felügyeleti szervi támogatás elófuźnyzatát 638,0 e Ft-tal, a kiadás dologi
vásaľolt élelmezés előirányzatát 638,0 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás
lemondása címén.

- a Napsugár Napkozi otthonos óvoda 60100-06 cím bevételi intézményi működési
bevételek előirtnyzatát 153,5 e Ft-tal, a tźmogatások saját kciltségvetési szervek mfüodési
felügyeleti szervi támogatás előiráĺyzatźLt I.|22,5 e Ft-tal, a kiadás đologi vásarolt éIelmezés
előktnyzatát I.276,0 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztętés tĺímogatás lemondása címén.

- a Várunk Rád Napkĺjzi otthonos óvođa 60100-05 cím bevételi intézményi műkĺjdési
bevételek eloirźnyzatát 76,8 e Ft-tal, a támogatások saját kĺĺltségvetési szervek műkĺidési
feltigyeleti szervi támogatás e|őirányzatźń |709,6 ę Ft-tal, a kiadás dologi vásarolt élelmezés
eIőirźnyzatát I.786,4 e Ft-tal csĺikkenti keđvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Kincskeľeső Napközi otthonos ovoda 60100-02 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szeľvek mfüĺjdési feliigyeleti szervi támogatás e|óirányzatźi 255,2 e Ft-tal, a
kiadás doIogi vásáľolt élelmezés e|őirźlnyzaÍát 255,2 e Ft-tal csökkenti kedvezményes
étkeńetés támo gatás lemondás a c ímén.

- a Gyeľek Virág Napkĺizi otthonos óvoda 60100-01 cím bevéteIi intézményi működési
bevételek e|oirźnyzatát 38,4 e Ft-tal, a tánogatások saját költségvetési szervek mfüĺjdési

28



feltigyeleti szervi támogatás e|őirányzatát I.875,6 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés
e|őittnyzatát 1.914,0 e Ft-tal csokkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

5.l Az Egészségügyi Szolgálat vezetoje az intézmény költségvetését az a|thbia\d<al kéri
módosítani:

a,l Kozfog|a|koztatásra kifizetett az iĺtézmén), 3.184,0 e Ft-ot, ebből az oĺtĺé'sz összege I52 ,a
e Ft, amelynek fedezete a múködésl' cé|tarta\ékon biĺosított.
A Képviselő-testtilet
- az Önkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műk<jdési cél és általános taľtalék e|óirźnyzatźn
beliil a közfoglalkońatás bér és jarulékainak önĺész céltaľtalék e|őkźnyzatźÍ 752,0 e Ft-tal
csĺjkkenti és ezzeI egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím műk<jdésre átadott pénzeszkoz
á||amháztatáson belülľą ezen beIül saját költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi
tźlmogattĺsae|őkźlĺyzatźú.,ugyarlezenösszeggelmegemeli.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím mfüödési célú támogatáséľtékű bevételi
előirźnyzattń 3.032,0 e Ft-tal, atámogatások saját koltségvetési szervek működési felügyeleti
szeľvi támogatása előitányzatát 152,0 e Ft-tal megemeli és ezzę|' egyidejrĺleg a kiadás
személyi juttatás előirźnyzatźLt f.806,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok, szociális
hozzájáru|ási adó e|óirtnyzatźń37&,O e Ft-talmegemeli kĺizfoglalkoztatottakcímén.

bl Az oEP támogatásból a bevételi t<jbblet 83.79L,0 e Ft, gépek,bercnđezések, felszerelések
értékesítéséből 300,0 e Ft bevételi tobblet rca|izáIőđott az intézménynek. A bevételi többlętet
az intézmény az a|ka|mazotÍak cafeteria jlxtatásźtra (kerĹileti sziĺtu összegig kiegészítése
lenne a mát kifizetett összegnek), műkcjdtetésľe, és orvosi műszerek, számítástechnikai
eszközök beszerzésére kívánja foľdítani. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.
A Képviselő-testiilet
- az Egészségiigyi SzolgáIat 50100 cím bevételi tĺĺmogatásértékű mfüödési bevétel
eloirźnyzatźń 83.79I,0 e Ft-tal oEP támogatás címéĺ és az intézméĺyi műkĺjdési bevétel
elóirźnyzatát 300,0 e Ft-tal elhasználódott eszkĺjzök, gépek, berendezések, felszerelések
éľtékesítése címén megemeli.

- az Egészségügyi SzolgáIat 50100 cím kiadás személyi juttatás eIőkényzatát ezen belül
cafeteria előírtnyzatát 17.000,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok, szociális hozzźljaľuIási
adő elóírźnyzatźLt 3.000,0 e Ft-tal, a dologi e|oíráĺyzatźLt 53.59I,0 e Ft-tal, a felhalmozás
e|őirźnyzatát 10.000,0 e Ft-tal, felújítási eLőitźlnyzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a bevételi
több l etek feIhasznáIása címén.

6.l A személyes szabadság korlźĺozása miatt kĘótlás címén 57,2 e Ft került kifizetésre,
amely normatív kötott fe|hasznáIású állami tĺámogatásként megtérĹiIt.
A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat bevételi 11108-02 cím tĺĺmogatások központi kĺiltségvetésből, ezen belül
normatív kötött felhasznźiźlsú állami támogatás e|oirźnyzattlt és a kiadás 11303 cím
mfücĺdésre t-ĺaďotl pétueszkoz áIlanhánartáson kíviilte, ezeÍ: belül lakosságnak juttatott

támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások e|őirźnyzatát 57,2 ę Ft-tal megemeli
személye s szab ađsźry korIáto ztĺsa mi att kĘótl ás c ímén

7.l A szociális nyáľi gyermekétkeńetés 4.312,0 e Ft-os ktĺzpontosított állami támogatás

clsszegéből 10,1 e Ft fel nem haszĺá|tĺisszegľől az onkoľmźnyzatlemondott.
A Képviselő-testiilet
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- az Önkormányzat 11108-02 cím bevéte|i támogatźlsok kozponti koltségvetésből, ezen belül
központosított állami támogatás előirtnyzatát és a kiađás 11301 cím dologi e|óirányzatát 10,1

e Ft-tal törli szociális nyáľi gyermekétkeńetés támogatás lemondása címén.

8.l Az onkormányzat aBińos Kezdet Gyeľekházak - bĺjlcsődei - progľamrakozpontosított
állami támogaĹásľa nyújtclĹt be pá|y.éľzatot. A pá|yźľzaLon 8 hĺlnapra tjsszesen 5.412,8 e Ft
támogatást nyert az Önkormányzat.
A Képviselő-testtilet
- az onkorm tnyzat 1 1 108-02 cím bevételi támogattlsok központi költségvetésből, ęzen beliil
központosított állami támogatás és kiadás 11108-02 cím mfüödésre átadott pénzeszkoz
á|Iarnháńar:táson belĺilre, ezen beliil saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi
tétmogatása eloktnyzatźń 5.412,8 e Ft-tal megemeli a ,'Biztos Kezdet Gyerekhazak
,,támogatása címén.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-0f cím bevételi támogatások saját költségvetési szeľvek
mfüĺjdési felügyeleti szervi tĺímogatása e|őfutnyzatát 5.412,8 ę Ft-tal megemeli, és a kiadás
személyi juttatás e|őfuźnyzattlt 2.240,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok, szociális
hozzájáru|ási adó előirźnyzatźLt 604,8 e Ft-tal, dologi kiadás eloirźlnyzatát - múködtetés
1.968,0 e Ft, továbbképzés 300,0 e Ft, kiséľtékű taĺgyi eszközĺjk bęszerzésę 300,0 e Ft _
céljelleggel 5'412,8 e Ft-tal megemeli ,,Biztos Kezďet Gyeľekházak ,, központosított állami
támogatása címén.

9.lAz iskolak tantríľgyfelosztás szerinti túlórái felülvizsgálatra kerültek és a két tanév közötti
tu|&akülönbözetľe a költségvetési fedezetet az Önkormány7at biztosította októbeľ hónapban
az intézményeknek. A Vajda Péter Enek - Zenei Altalános és Sportiskola téves
adatszolgźitatása miatt jarulékokkal egyiitt további költségvetési fedezetet nffitott be tulóľa
többletre. Az intézmény költségvetésében a cafetenźtĺál megtakarítás várható , ezért javasoljuk
a megIakarítás elvonását, a működési általanos tartalék e|őirźnyzatának megemelésével, és a
490,8 e Ft tcibblet költség biztosítását az źlta|źlnos taľtalékľól.
A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím mfütjdésľe átadott péĺueszkoz á||anháztartason
belülre, ezen belül saját kiiltségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi támogatása
e|őirźnyzatát 490,8 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejúleg a kiađás 11107-0l cím múködési
cél és általános tarta|ék eIőfuányzatźn beIĺJll az általános taľtalék előhźnyzattń, ugyan ezen
összeggel megemeli a Vajda Péter Enek - Zenei Altalános és Spoľtiskola 20|2. évi cafeteria
juttatás maľadvány elvonása címén.

- aYajđa Péter Ének- Zeneí Általĺínos és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi támogatások,
ezen beltil saját költségvetési szervek működési felĺigyeleti szervi támogatás előkźnyzatát
490,8 e Ft-tal, a kiadás céljellegű elofuźnyzatai köziil a személyi juttatás e|őirźlnyzatan belül a
cafeteľia elóirźnyzatát 374,8 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jaľulékok és szociális adó
e|őirźnyzatát 7L,4 e Ft-tal, a dologi SZJA előirźnyzatát 44,6 e Ft-tal csökkenti megtakarítás
elvonása címén.

- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím műkĺjdésre átadott pénzeszkoz źÄ|anhánartáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek műkĺjdési felügyeleti szeľvi támogatása
e|őirźtnyzatát 490,8 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím mfücidési
cél és általános tartalék előirźnyzatán belül az źitalźnos taľtalék e|őirźnyzatát, ugyan ezen
osszeggel csökkenti aYajda Péter Enek - Zenei Altalános és Sportiskola trímogatása címén.
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- a Vajda Péter Ének- Zenei Általanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások,
ezen beltil saját koltségvetési szervek műkĺjdési felügyeleti szervi támogatás előíráĺyzatź./-
490,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás túlóra eLóirányzatát 386,5 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő jĺáľulékok és szociális hozzźtjáĺu\ási adó előirányzatát 104,3 e Ft-tal megemeli tulóra
tobbletköltség címén.

10./ A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a Jegyző saját hatáskörben móĺlosította a
személyi juttatáson és a fęlhalmozási előirźnyzatokoĺbeltili e|őirźnyzatot.

- a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás alapilletmény előiľanyzatfuő|
1.005,0 e Ft-tot átcsopoľtosít a végkielégítés e|óirányzatára.

- a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím felhalmozási előirtnyzaton belüli
j ogcímváltozások miatti átcsopoľtosítás

inteľnet forgalmat szabályzőtllzfalbęszetzés -3.580,0 e Ft
eszkozbeszerzés ĺjnkormźnyzati poľtálés fájl - 810,0 ę Ft
mentési rendszeľ frissítés licenc bęszerzés + 2.800,0 e Ft
Szerver operációs rendszer licenc beszerzés + 1.000,0 e Ft
vonalkód nyomtató beszerzés + 120,0 e Ft
Jaĺási Hivatal részérehźl\őzatkialakítása + 320,0 ę Ft

szÍinetmentes tápegység beszerzés +150,0 e Ft.

11.l 2012. szeptember 1-tő1 a keľületi testnevelési munkaktjzösség vezetojének személye
váItozott. A munkak<jzösség vezet(5 órakedvezményben és pótlékban ľészestil, ezért az érintett
intézméĺyek költségvetésének módosítása indokolt.
A Képviselő-testület
- a Németh Ltsz\ő Altalrános Iskola 7I50O cím bevételi támogatások, saját költségvetési
szervek működési folügyeleti szervi támogatása e|őirttnyzatźń 16,5 e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás pótlékok e|őirźnyzatát I3,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺírulékok és szociális
hozzájźra|ási adó e|őfuźnyzatát 3,5 ę Ft-tal csökkenti 2012. szeptember l-től a keľületi
testnevelési munkaktĺzosség v ęzetoi pótlék elvonása címén.

- aYĄda Péter Ének _ Zeĺei Általanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi tamogatások,
saját költségvetési szervek mfüödési feliigyeleti szervi támogatása eloirźnyzatát |6,5 e Ft-tal,
a kiadás személyi juttatás pótlékok eloitányzattLt 13,0 e Ft-tal' a munkáltatót teľhelő járulékok

és szociális hozzźljtralási adó e|óirźnyzatźLt 3,5 e Ft-tal megemeli 2012. szeptembeľ I.tőI a
keriileti testnevelési munkakĺjzösség v ezetői pótlék elvonása címén.

12.l Az Egyesített Bölcsődék saját költségvetésén belül az új bölcsőđe telefonközpont
kialakításríra és gźzkészülék cseľejére bruttó 45I,0 e Ft-ot költdtt, mely számvitelileg
felha|mozási kiadásnak minősül. A dologi e|őittnyzat kiséľtékű taryyi eszk<jzök beszerués
e|óir źny zata a b eszerué st fi nansz ir ozta, ęzért a mó do sítás indoko lt.
A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím mfücjdésre átadott péĺueszkoz á|Lanhánartźsoĺ
belülre, ezen beliil saját kĺiltségvetési szervek múködési felügyeleti szeľvi ttlnogatása
e|őirányzatát 45I,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg az egyéb fe|ha|mozäsi kiadáson
belül a saját kciltségvetési szervek fe|ha|mozási, felújítási tźtmogatása előiriĺnyzatźú, ugyarl
ezen ĺisszeggel megemeli.
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- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek
működési felügyeleti szervi támogatás előirźnyzatát 45|,0 e Ft-tal csökkenti és ęzzel
egyidejűleg a tfuĺogatźĺsok saját költségvetési szervek fe|halmozźtsi, felújítási támogatás
e|őb źny zattÍ., ugy an ezen ö s s ze g gel me geme li.

- azEgyesített Bölcsődék 4100-02 cím kiadás dologi e|őirźnyzatán belül a kisértékű tárgyi
ęszkozbeszetzés előirtnyzatźú 45I,0 e Ft-tal cscjkkenti és ezzeI egyidejűleg a kiadás
fe|ha\moztts előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Tolnai Lajos u. 19. új bölcsőde
tel efonkö zp ont kial akítás a, valami nt gźzkésznlék b eszer zé se címén.

13. A Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ vezetője az íntézményi költségvetést az
alábbiakkal kéľi módosítani.

ď Nagyértékű konyhai eszkozokĺe, valamint szakmai szoftver bęszerzésľe 835,0 e Ft
szfüséges, melynek fędezetéül a dologi kisértékű targyi eszköz<jk beszerzés e|oirányzatźnak
maľadványát j elolte meg az íĺltézméĺy'
A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím mfüödésľe átadott pénzeszkoz á|Ianlhánartáson
belĺilre, ezen belül saját költségvetési szeľvek működési feliigyeleti szervi támogatása
eloirányzatát 835,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg az egyéb felhalmozási kiadáson
beltil a saját k<iltségvetési szeľvek felhalmozźtsi, felújítási tźtmogatźlsa előiľányzatát, ugyan
ezen cisszeggel megemeli.

- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 40100 cím bevétęli támogatások saját
költségvetési szervek működési felügyeleti szeľvi támogatás előirźnyzatát 835,0 e Ft-tal
csökkenti és ezze| egyidejűleg a tźtmogatások saját ktiltségvetési szervek felhalmozási,
felrij ítási támo gatás elóir źny zatźú, :ugy an ezen ö s sze g gel me gemeli.

- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 40100 cím kiadás dologi e(őirźnyzatán belül a
kiséľtékú tźlrgyi eszközök beszetzésę e|őirźnyzatź./- 835'0 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás fęIhaImozźts elófutnyzatát, ugyan ezen tisszeggel megemeli nagyértékű
eszkozb eszęľzé s címén.

b/ Dologi eIoirtnyzaÍon belüli átcsoportosítás indokolt a kaľbantartástőI a villamos energia
díjakľa, miután afe|használás vaľhatóan év végéig nem lesz elegendő a fogyasztás a|apjźn,
A Képviselő-testtilet
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont 40100 cím kiadás dologi e|óhźnyzatalr belül a
karbantartás e|őirźnyzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és a villamos eneľgia eIoirźnyzatźtt, ugyan
ezen összeggel megemeli.

c.l A TÁMOP 5.2.51A-IO1I-2O|O-O005 ,, Képet adunk, képességet fejlesztĹink ,, pá|yźnat

elnyeľt cisszegéből |6,750,0 e Ft jóváíľás tĺjľtént az intézmény számLájára. A pźůyázatí
megvalósítás szerint az iĺtézményi kĺiltségvetés módosítása indokolt.
A Képviselő-testĹilet
- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 40100 cím bevételi működési célú
támogatásértékű bevéte| előirányzatát 16.750,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás e|őirźnyzatán beltil a megbízźlsi díj eLoirźnyzatát 7.800,0 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő jarulékok, szociális hozzájaĺu|ási adó e|óirźnyzatát 2.092,0 e Ft-tal, a dologi kiadások
e|oirźnyzatát 6.858,0 e Ft-tal megemeli.
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14.l Az onkormányzat ,, Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM)
tanulók iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásanak'' kozpontosított
állami tćrnogatására päIyázatot nyújtott be és nyert 5.090,0 e Ft-ot. A 2012' évi tényleges
statisztikai adatok a\apján az onkoľmtnyzat 4.500,0 Ft-ra jogosu|t, ezért a 590,0 e Ft leutalt
támogatás visszafizetése indokolt, továbbá az Öĺtkormtnyzat és az érintett oktatási
intézmény ek költsé gveté sének mó do sítása.
A Képviselő-testület
- az onkormtnyzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi koltségvetésből, ezen belül
központosított állami támogatás e|őirźnyzattú és a kiadás 11108-02 cím múködésre átadott
péĺueszkoz źi|anlhźtztartáson belĹil, ęZen belül sajtt költségvetési szervek múkĺjdési
felügyeleti szervi támogatása e|őítźnyzatát 4.500,0 e Ft-tal megemeli a ,, Beilleszkedési,
tanulasi, magatartásí ĺehézséggel küzdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával
kapcsolatosfeladatoke||átźsának,,tźlmogatásacímén.

- a Defü - Diak Altalános Iskola 7|5OO-02 cím bevéte|i tźrnogatźtsok, saját kciltségvetési
szervek mfüödési feliigyeleti szervi támogatása e|oitáĺyzatát 595,0 e Ft-tal, és a kiadás
személyi juttatás e|őittnyzatát 160,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájźtru|źlsi adó e|oírtnyzatát 43,0 e Ft-tal, a dologi kiadás eIoirźnyzatát 392,0 e Ft-tal
megemeli a,, Beilleszkedési, tanulási, magatartźsi nehézséggel kiizdő (BTM) tanulók iskolai
nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásĺĺnak''kĺizpontosított állami támogatása
címén.

- a Lakatos Menyhéľt Általanos és Múvelődési Központ 71500-01 cím bevételi tĺĺmogatások,
saját kĺiltségvetési szervek működési felügyeleti szervi tźmogatása előirźnyzatát 330,0 e Ft-
tal, és a kiadás személyi juttatás eLoirźnyzatát 180,1 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺírulékok
és szociális hozzájáru|ási adó eloirányzatát 48,9 e Ft-tal, a dologi kiadás eIóirźnyzatát 100,0 e

Ft-tal megemeli a ,, Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel ktizdő (BTM) tanulók
iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ę||átźsénak''központosított állami
támogatása címén.

- a Losonci Téri Altalános Iskola 710500-03 cím bevétęIí tźmogatźĺsok, saját k<iltségvetési

szervek mfüödési feltigyeleti szeľvi támogatása e|őirźnyzatat 1.175,0 e Ft-tal, és a kiadás
személyi juttatás eIóirźnyzatźLt.945,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzajźru|ási adó eloírźnyzatát 229,7 e Ft-tal megemeli & ,, Beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel ktizdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos
feladatok ellátásának''központosított álIami támogatása címén.

- a Németh LźszIő Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások, saját kĺiltségvetési
szervek múkĺldési felügyeleti szervi támogatása e|őírányzatát 940,0 e Ft-tal, és a kiadás
személyi juttatás elóirényzatát 756,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájaĺaIási adó eloitźnyzatát 1830,8 e Ft-tal a ,, Beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok
ellátásának''központosított állami támo gatása címén.

- a Molnaľ Ferenc Magyar _ Angot Két Tanítási Nyelvű Általanos Iskola 71500-05 cím
bevételi támogatások, saját költségvetési szervek múködési feliigyeleti szeľvi támogatása
eIőírźnyzatát 760,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatźLt 126,0 e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő jĺíľulékok és szociális hozzájárulási ađó előirźnyzatát 34,0 e Ft-tal, a
dologi kiadás e\őirźnyzatát 600,0 e Ft-tal megemeli a,, Beilleszkedési, tanulási, magatartási
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nehézséggel küzdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok
ellátásának''közpoĺttosított állami támo gatása címén.

- a Vajda Péteľ Ének _ Zenei Általanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások,

saját kĺiltségvetési szervek műkodési felügyeIeti szeľvi tźrnogatása e|őirányzatát 700,0 e Ft-
tal, és a kiadás személyi juttatás eIóirtnyzatát 563,2,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok
és szociális hozzájtrulási adó eloírźnyzatát 136,8 e Ft-tal megemeli a ,, Beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel ktizdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával
kapcsolatos feladatok ellátásanak''központosított állami támogatása címén.

15J Kiegészitő gyermekvédelmi támogatásra a központi kĺiltségvetésből 38.24],2 e Ft-ot
igényelt és kapott az onkormźnyzat, meIy az iskolakezdés előtt kifizetésre került.
A Képviselő-testiilet
- az onkormtnyzat 11304 cím bevételi mfüödési célú támogatásértélaĺ bevétel, ezen belül
központi áltami támogatás e|oirźnyzatát és a kiadás működésre átadott pénzeszkoz
áILamhtztartáson kívülre, ezen beltil a lakosságnak juttatott támogatások, szociális
rászorultság jetlegrĺ ellátások eIoirźnyzatát 38.247,2 e Ft-tal megemeli kiegészítő
gyermekvéđelmi támogatás címén.

1'6.l APráteľ Altalanos Iskola költségvetésének zártsa alapjźn korľekció miaÍt az intézméĺyi
költségvetésen belüli módosítás szükséges.
A Képviselő-testület
- a Ptátet Általrĺnos Iskola 71500-04 cím bevételi felhalmozási tźlmogatáséľtékú bęvételi
előírányzatát33,0 e Ft-tal csökkenti és a múkodési célú tĺímogatásértékű bevételt, ugyan ezen
összeggel megemeli.
- aPtáter Altalános Iskola 7I5OO-O4 cimintézményi mfüódési bevételek előiranyzattÍ.Zl,O e

Ft-tal és a kiadás dologi előirtnyzatát2I,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

17.t A Polgármester átnsházott hatáskörben a működési céltartalékon lévő saját keretének
eLőir źny zaÍát módo sította.
A Képviselő-testtilet
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a

polgármesteri saját keret céltaľtalék etőirĺányzatát 9,9 ę Ft-tal csokkenti és ezze| egyidejrĺleg a
kiadás 11101 cím dologi előirźnyzatźú, tĺgyan ezen összeggel megemeli a Tolnai Lajos u. 19.

új bĺjlcsődébe hintaló beszerzése címén.

18./ A pénzügyi integrációs rendszeľ előírźnyzata a k<iltségvetésben a felhalmozźsta Lett

megfervezve. A követési díjak kciltsége 2012. évben 2.105,7 e Ft, mely dologi kiadásnak
minősül, ezért az átcsoportosítás indokolt.
A Képviselő-testiilet
- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott péĺueszkoz źiIan:ŕ:ráńarttson

belülľe, ezen beliil saját költségvetési szęrvek műkĺjdési felügyeleti szervi támogatása

e|őírányzatát 2.105,7 e Ft-tal megemeli és ezzeI egyidejűleg egyéb felha|mozási kiadáson
betül saját koltségvetési szeľvek felügyeleti tźlmogatása e|oiráĺyzatát 2.105,7 e Ft-tal
csökkenti.
- a Polgáľmesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek
múkodési felügyeleti szervi támogatás előirányzattń 2.105,7 e Ft-tal megemeli és a
támogatások saját kĺiltségvetési szervek felújítási, fe|ha|mozási feltigyeleti szervi támogatás

e|őfutnyzatát 2.I 0 5,7 e Ft-tal csökkenti.
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- a Polgármesteri Hivatal kiadás I220I-02 cím fęlhalmozásí előirányzattnbeli| a pénzngyi
integĺációs rendszer beszetzése e|őitáĺyzatát2.105,7 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg a
kiadás dologi e|oírtnyzatát,ugyanezen ĺisszeggel megemeli a rendszer követési díja címén.

19.l A jövedelempótló támogatások tervezett kötött felhasználású állami támogatás
előirányzata becsléssel lett megteÍve7ve. A felhasznáIás alapjźn az előirźnyzatok módosítása -

cs<jkkentése-nĺivelés _ inclokolt, melyeÍ részleteiben a melléklet taľta]maz.
A Képviselő-testület
- az onkoľmźnyzat bevételi 11303 cím támogatások, ezen belül kötött fe|hasznáIású állami
támogatás elóiráĺyzatźú 6I.036,3 e Ft-tal törli a jövedelempótló támogatások felhasználása
miatt, melyet ré szl eteib en a mellékl et tarta|maz.

- az onkormányzat kiadás 11303 cím mfüödésľe átadott pénzeszköz áIlanháńarttrsoĺ
kívülre, ezen belül lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegu ellátások
előitźnyzatán belül a rendszeres szociális segély e|őirźlĺyzatźi 13.329,5 e Ft-tal, a
foglalkoztatás helyettesítő támogatás előiranyzatát |2.050,1 e Ft-tal, noľmatív lakásfenntartasi
e|óitttĺyzattLt 7.33I,7 eFt-tal, adósságcsökkentési támogatás e|őirźnyzatát20.920,6 e Ft-tal,
adósságcs<ikkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási tiímogatás előirtnyzatźń
15.300,0 e Ft-tal csĺjkkenti és az ápo|ási díj eloirányzatźLt 7.680,2 e Ft-tal, az időskoruak
támo gatása e|oir áĺy zatát 2 I 5,4 e Ft-tal me geme l i.

20.l Mozgtlskorlátozottak támogatása címén az önkormźnyzat szám|ájára 122,5 e Ft érkezetl,
amellyel a költségvetés módosítása indokolt.
A Képviselő-testület
- az onkoľmtnyzat bevételi 11303 cím műk<idési célú támogatásértékú bevéte|i e|őitányzatźú.
és a kiadás mfüödésľe átadott pénzeszkoz tl||affiháztaÍtáson kívülÍe, ęzen belül lakosságnak
juttatott támogatások, szociális ľászorultság jellegrĺ ellátások eIőirźnyzattLt 122,5 e Ft-tal
megemelimozgáskor|átozottaktánogatásacímén.

21.l otthonteľemtési és taľtásdíj megelőlegezésre ĺjsszesen 12.039,8 e Ft kĺizponti ĺĺllami
tamogatás érkezettaz onkormtnyzatszźmIájara. A kĺĺltségvetés módosítása inđokolt.
A Képviselő-testület
- az onkormányzatbevételi 11108-02 cím támogatás központi kciltségvetésből e|őirányzatéú
5.359,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím miikÓdésre átadott
pénzeszkoz áIlan:háztartáson belülre, ezen bęltil saját költségvetési szervek miĺkĺĺdési
felügyeleti szervi támogatás e|őirźnyzatát 5.359,0 e Ft-tal megemeli otthonteremtési és

taľtásdíj címén.

- a Polgármesteri Hivatal bevétel 12106 cím tiímogatás k<ĺzponti költségvetési szervtől
előirányzatát 5.359,0 e Ft-tal csĺikkenti és ezze| egyidejűleg a 12000 cím bevételi
tĺĺmogatások saját költségvetési szervek mfüĺjdési felügyeleti szervi témogatás e|őirźnyzatźú,
ugyan ezen összeggelmegemeli otthonteremtési és taľdíj címén.

- - az onkormányzatbevételi 11108-02 cím támogatás központi kciltségvetésből elólĺźnyzatát
|2.039,8 e Ft-tal megemeli és ezzeI egyidejrĺleg a kiađás 11108-02 cím mfü<jdésre átadott
pénzeszkoz á||an.háztartáson belülre, ezen belül saját k<ĺltségvetési szervek működési
felügye leti s zervi támo gatts e|ok tny zatźú,, ugy an e zen ö s sze ggel me gemeli.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját kĺiltségvetési szervek
mfüödési felügyeleti szervi támogatás e|őirźnyzatát 12.039,8 e Ft-tal és a kiadás 12106 cím
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működésre átadott pénzeszkoz aIlanhaztaÍtáson kívülre) ezen belül a lakosságnak juttatott
támogatások, szociális rászorultság jellegű ellatások e|oírányzaÍáĺ belül a tartásdíj
e|őíráĺyzatát 7.7zI,8 e Ft-tal' az olÍhoĺteľemtési támogatás e\őirźnyzatźLt 4.918,0 e Frtal
megemeli.

22.l a.lA Józsefuáľosi Egységes Gyógypeđagógiai Módszcľĺ.zľli KözpclĺlĹ és Általaĺlos Iskola
igazgatőja intézményi költségvetésen belüli módosítást kezđeményez. A módosítások
indokoltak.
A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím műkĺjdésre átadott pénzeszkozok áIlanháńaľtáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek múködési feltigyeleti szervi támogatás
e|okźnyzatźń 950,0e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg és az egyéb felhalmozási
e|ohányzaton belül a sajźt kĺlltségvetési szervek feltigyeleti szervi tĺĺmogatás e|őirźlnyzatźÍ,
ugyan ezen összeggel csökkenti.

- a Józsefüarosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Kozpont és Általános Iskola
71500-07 cím bevéte|i támogatźtsok saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi
támogatás eIőfuányzatźLt 950,0 e Ft-tal megemeli és ezzę| egyidejűleg a bevételi tĺímogatások
saját költségvetési szervek felha|mozási, felújításí feliigyeleti szervi támogatás eloirźtnyzatát,
ugyan ezen clsszeggel csökkenti.

- a Józsefvaľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Kĺizpont és Általĺános Iskola 71500-
07 cím kiadás céljellegű előiranyzattn belul a pedagógiai szakszolgálati tevékenység
fe|ha|mozźtsi előiľányzatát 950,0 e Ft-tal csokkenti és ezze| egyidejűleg a đologi kisértékrĺ
e szkö zbe sz er zés e|őir źny zatźń, ugy an ezen ti s sze g gel me gemel i.

- a Józsefuaĺosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Általános Iskola 71500-
07 cím kiadás személyi juttatás előítányzatát39],0 e Ft-tal csökkenti, a munkáltatót terhelő
jarutékok és szociális hozzájtĺrulási adó eIőírányzatát 217,0 e Ft-tal megemeli, a dologi
előirányzatán belül az SZJA e|őfuźnyzatát 180,0 e Ft-tal megemeli táppénz-hozzĄźlrulás és

j arulékok' adők ťlzetése címén.

b./ A Józsefizaľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Általĺĺnos Iskola
ingyenes étkezőinek száma szeptember hónaptól 18 fővel nőtt, melyľe az inÍézmény a
normatív állami támogatást és a felügyeleti szervi támogatást nem kapta meg. A normatív
támogatás <isszege az év végi elszámolás során megtéĺu| az önkormĺĺnyzatnak, ezért javasoIt

az intézménynek a szám|źk kifizetése éľdekében a 2.465,2 e Ft költségvetési fedęzet
bizto sítása az általźno s műkö dési taľtalékľól.
A Képviselő-tęstiilet
- az Önkotmźnyzat kiadás 11107-01 cím mfü<jdési cél és általanos taľtalék e|őfuźnyzatźn
belĺťi| az általános tarta|ék előírányzatát 2.465,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a
kiadás 11108-02 cím műkodésre átadott péĺueszkoz źĺ|Lanháztartáson belülrą ezen belül saját

koltségvetési szervek működési felügyeleti szeľvi támogatása előirányzatát, ugyan ezen
<isszeggel megemeli.

- a Józsefuaľosi Egységes Gyógyp edagőgiaiMódszertani Központ és Általános Iskola 71500-
07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szeľvek mfüödési felügyeleti szervi
tźlmogatása előírźnyzatát és a kiadás dologi e|őirźnyzatźú cé|je|Ieg 2.465,2 e Ft-tal megemeli
vásáľolt élelmezés címén.
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c/ A Jőzsefuaľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Altalános Iskola
munkavállalói kcjztil a rokkant személyek száma év közben csökkent, ezért a rehabilitációs
hozzájáruLási összege a tewezeÍt előirźnyzatot 262,0 e Ft-tal meghaladta. Javasoljuk a
többletkĺlltségre a fedezetet a mfüödési általános tarta\ékĺőI biĺosítani az intézméĺy
koltségvetésébe.
A Képviselő-testület
- az onkotmźnyzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általanos taľtalék e|oirányz,aÍ'án

belül az általános ĺartalék e|oirźnyzatát26f,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás
11108-02 cím műk<jdésre átadott pénzeszkoz áI|anháztartáson belülľe, ezen belül saját

ktĺltségvetési szervek műkĺjdési felügyeleti szervi támogatása e|őirźtĺyzatát, ugyan ezen
ĺisszeggel megemeli.

- aJőzsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általanos Iskola 71500-
07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi
tttmogatása e|őírźnyzatát és a kiadás dologi előirźnyzatźÍ 26f,0 e Ft-tal megemeli
ľehabilitáci ős hozzájárulás címén.

23.| a.l A Lakatos Menyhért Általa.'os és Művelődési Közpoĺlt igazgatőja az iĺÍézmény
költségvetését kéri módosítani a bevételi - kártérítések, vizsgadijak, egyéb bevételęk _

tĺjbbletei és annak feIhaszntiása céljából. Javasolt a módosítási kéręlem elfogadása.
A Képviselő-testiilęt
- a Lakatos Menyhért Altalanos és Művelődési Központ 71500-01 cím bevéte|i intézményi
működési bevétel e|őírźlnyzatát 596,9 e Ft-tal és a kiadás dologi e|oirányzatát, ugyarl ezen
összeggel megemeli bevételi ttibbletek és azok fe|hasznźiása címén.

- aLakatos Menyhért Attalanos és Miĺvelődési K<izpont 71500-01 cím bevéte|i intézményi
mfüödési bevétel e\őirtnyzatan belül atovźlbbszttĺrllźlzás e|őkányzatát 66,0 e Ft-tal és a kiadás
dologi e\óirányzatLĺn beltil atovábbszámLazás eloirźnyzatát,ugyaĺezen összeggelmegemeli .

b.l A Lakatos Menyhért Általanos és Művelődési Központ érettségi đíjľa és oktatlással

kapcsolatos térítési díjakaateĺvezett bevételnél kiesés várhato év végéig megkĺizelítve 3.797,0
e Ft összegben. Az intézmény mfüĺjdtetésének biaosítása éľdekében javasolt a múködési
általános taľtalék terhére a bevételi kiesés tcjrlése.

A Képviselő-testület
- a Lakatos Menyhéľt Általanos és Miĺvelődési Központ 71500-01 cím bevételi trĺmogatĺások

saját költségvetési szervek miĺködési felügyeleti szervi támogatása előírźnyzatát3.797,0 eFt-
tal megemeli és ezzel egyídejűleg a bevételi intézményi mfüödési bevételi, ezeĺ belli| az

érettségi díj és oktatással kapcsolatos térítési díj előiranyzatát 3.797,0 e Ft-tal csĺjkkenti
bevételi kiesés címén.

- az onkormźnyzat kiađás 11107-01 cím mfüödési cél és általĺános tartalékonbe|il az
általános taľtalék e\oirtnyzatát3,797,0 e Fttalcsökkenti ésezzel egyidejűleg akiadás 11l08-
02 cim múködésre átadott péĺueszkoz álIanháńaÍtáson beliilre, ezęn belĹil saját költségvetési
szervek mfüödési feltigyeleti szeľvi tźtmogatźsa e|őirányzatźń, ugyan ezen összeggel
megemeli.

24.t A prémiumévek III. negyedévi kifizetései után a 1.530,0 e Ft kcizpontosított állami
tźtmo gatást kapott az onkorm źny zat.
A Képviselő-testiilet
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- az onkormźtnyzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szeMol, ezen
belül kozpontosított állami támogatás előirźnyzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02
cím működésľe átadott pénzeszkoz á|Iamháztuláson belülre, ezen belül saját költségvetési
szervek miĺkĺjdési támogatása e|óirźnyzatát 1.530,0 e Ft-tal megemeli prémiumévek
tźtmogatása címén.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szervek
műkodési felügyeleti szervi tĺímogatása előirźnyzatát 1.530,0 e Ft-tal, a kiadás 12202 cím
személyi juttatás elóirtnyzatan belül a prémiumévek illetmény előirĺányzatát 1.170,0 e Ft-tal,
cafeteria eIőirźnyzatát 36,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájtniási
adő e|óirźtnyzatźú3l9,O e Ft-tal, dologi SZJA e|őirźnyzatát 5,0 e Ft-tal megemeli.

25.ĺ A nappali rendszerű iskolai oktatásban ľészt vevő sajátos nevelési igénytĺ gyermekek,
tanulók neveléséhez, olďatásźůloz, fejlesztéséhez szfüséges tankönywásárlási központosított
állami támogatásľa Önkoľmanyzatunk páIyázaton313,9 e Ft-ot nyert. Az &íntett intézmények
költségvetésének módosítása indokolt.
A Képviselő-testület
- az onkormtnyzat bevételi 11108-02 cím tĺímogatások központi k<iltségvetési szeľvtő|, ezen
belül kĺizpontosított állami támogatás előfutnyzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02
cím műk<jdésľe átadott pénzeszkoz áI|amháńaÍtason beliilre, ezen belül saját kcĺltségvetési
szervek műkĺjdési támogatćĺsa eIóírźnyzatát 383,9 e Fttal megemeli SNI tanulók
tankonyvtámogatás központosított állami tźtmogatása címén.

- a Németh Lász|ő Altalános Iskola 71500 cím bevételi tćĺrnogatások, saját költségvetési
szervek múködési feltigyeleti szervi támogatása előirźnyzatź./- és a kiadási ellátottak pénzbeli
juttatása e|őírźnyzatát 120,9 e Ft-talmegemeli SNI tanulók tankĺinyvttrnogaÍás k<izpontosított
ál l ami tźlmo gatása címén.

- a Józsefuárosi Egységes Gyógyp eđagőgiai Módszertani Ktlzpont és Általanos Iskola 71500-
07 cím bevételi támogatások, saját k<iltségvetési szervek műkĺjdési felügyeleti szervi
tánogatása eloirányzatát és a kiadási elIátottak pénzbelijuttatasa e|oirźnyzatźLt25I,7 e Ft-tal
megemeli SNI tanulók tankönyvtĺímogatás központosított állami tĺĺmogatása címén.

- a Lakatos Menyhért Altalanos Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások,
saját kĺlltségvetési szervek mfüĺjdési felügyeleti szervi tźlmogatása előirányzatát és a kiadási
ellátottak pénzbeli juttatása e(őirźnyzatát 11,3 e Ft-tal megemeli SNI tanulók
tankĺinyvtámogatás központosított állami tźtmogatása címén.

26.t A Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Spoľtisko|aigazgatőja az onkormányzat és az
intézsnény költségvetését az a|ábbí gazđasági események miatt kéľi módosítani.
al Kozfoglalkońatás címén az íntézmény kiťlzetett I.872,5 e Ft-ot, ebből támogatásként
Munkatigyi Központ 1.718,8 e Ft-ot megtérített, az oĺlľész összege |53,7 e Ft. Az onrész
fedezete a mfü <idési céltaľtalékon bizto sított.
A Képviselő-testiilęt
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési céI és általanos taľtalékon belül a
kozfoglalkońatás bér és jaľulékainak önész céItaÍtalék előirźnyzatźLt 153,7 e Ft-tal cscjkkenti
és ezzel' egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím múködésre átadott pénzeszkoz á|Ianhtntartáson
beltilľe, ezen beltil saját költségvetési szervek miĺkĺjdési felrigyeleti szęrvi támogatás
eloír tny zatát, ugy an ezen ö s szeg gel me gemel i.
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- a Vajda Péter Ének - Zeĺei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások,
saját k<iltségvetési szervek múkĺjdési felügyeleti szervi támogatása előirtnyzatźÍ 153,7 eFt-
tal, a műkĺjdési célú támogatáséľtékű bevételi előiranyzatát I.7I8'8 e Ft-tal megemeli és a
kiadás személyi juttatás e\oirźnyzatźn 1.650,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺárulékok és

szociális hozzźiáĺulási adó e\őirźnyzatźń222,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

bt Az intézmény a MoB sportiskolai programban résń. vesz, ezért az iskola 1.788,3 e Ft-os
támo gatásban részĹilt a pro gÍam me gvaló suIásáért.
A Képviselő-testtilet
- a Vajda Péter Ének _ Zeneí Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi mfüodési célú
átvettpénzeszkoz áIlaInháńartáson kívĹil e\ofuźnyzatát I.788'3 e Ft-tal megemeli és a kiadás
személyi juttatás e|oirányzatan belĹil a megbizási díj e|őirányzatát 557,0 e Ft-tal, a

munkáItatót terhelő jarulékok és szociális hozzájáĺulási adó e\őhtnyzatát 124,6 e Ft-tal, a
dologi kiadások e|őitźnyzatát 1.106,7 e Ft-tal megemeli MoB sportiskolai progľam

támogatása címén.

c/ Az iskolagyiimölcs progľam keretén beltil az iskola gytimcilcs támogatása 192,2 eFt.
A Képviselő-testĺilet
- Vajda Péter Ének - Zenei Általĺĺnos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi mfüĺjdési célú

támogatásértékű bevételi előiranyzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása e|őirźnyzatźń
|92,2 e Ft-tal megemeli iskolagyiimölcs pľogram támogatása címén.

ďl Az iskola bevételi többlete 282,0 e Ft ( kźrtérítés, nyomtatványok értékesítése), melyet
dologi kiadásokĺa fordít.
A Képviselő-testiilet
- aVajda Péter Ének _Zęnei Általanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi intézméĺyi
mfüödési bevétel előírźnyzatát és a kiadás dologi e|óirźnyzatźLt 282,0 e Ft-tal megemeli
bevételi többlet és annak fe|hasznźllźlsa címén.

e.lAzintézménynek III. negyedévre 44,0 e Ft afa vísszaťlzetési kĺjtelęzęttsége keletkezett. Az
áfa visszaigénylésből teljesült bevételt az onkormźnyzat év kĺjzben elvonta, ezért javasolt a
műkcjdési általános tartalékľól a 44,0 e Ft bęfizetés biztosítása.
A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalék e|őirźnyzatán
belül az általános taľtalék e|óirźnyzatát 44,0 e Ft-tal csokkenteni és ezze| egyidejűleg a kiadás

11108-02 cím mfüödésre átadott péĺueszkoz á||anhánaľtáson beltilre, ezen belül a saját

kĺiltségvetési szervek miĺködési feltigyeleti szervi tźtmogattsa e|ókźnyzatát, ugyan' ezen

összeggel megemeli.

. a Yajďa Péter Ének _ Zenęi Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások,

saját költségvetési szervek mriködési feltigyeleti szeľvi támogatźsa eloirányzatát és a kiadás
đologi e|őkźnyzatanbeliil azáfabefizetés e\oírányzaÍát44,0 eFt-talmegemeli.

27.l A Losonci Téri Altalanos Iskola ígazgatőja az onkormanyzat és az intézmény
k<iltségvetésének módosítását az a|ábbiakban kéri módosítani.
al Kozfog|a\koztatásra I.396,5 e Ft-ot ťlzetettl<l az intézmény, ebből a Munkaügyi Központ
1.259,4 e Ft-ot megtérített. Az önrész osszege I37,| e Ft, melynek fedezete a mrĺködési
céltartalékon biztosított.
A Képviselő-testiilet
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- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalék e|oirányzatźn
belül a közfoglalkozás bér és jaľulékainak előirĺányzatti 137,I e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím mfüödésľe átadott pélueszkoz á||aÍnháńaÍtáson belülľe,
ezen beltil saját költségvetési szeľvek működési felügyeleti szervi támogatás elóirtnyzatát,
ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi mrĺköđési támogatźtséľtékű bevételi
elóirányzatát L.259,4 e Ft-tal, atárĺogatások, saját költségvetési szervek miĺköđési felügyeleti
szervi támogatás előirźnyzatát I37,1e Ft-tal megemeli és ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás előitźnyzatát I.230,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális
hozzájaru|ási adó eIóirźnyzatát |66,1 e Ft-tal megemeli kcizfoglalkoztatás címén.

b.l Az Iskola kisértékű targyi eszkozbeszerzés előirźnyzataibő| 818,2 e Ft-ot kér
átcsoportosítani nagyértélni eszkcjzök beszerzésére pźnaérzékelo beszetzése,
sztmítźstechnika - .

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím múködésre átadott pénzeszkoz źilanhánartáson
beIĹilre, ezen beliil saját ktiltségvetési szeľvek mfüödési felügyeleti szerví támogatása
e|őirtnyzatát 818,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejtileg a kiadás egyéb felhalmozási
kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti szervi támogatás előírtnyzatát,
ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevéte|itźlmogatźtsok, saját költségvetési
szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirtnyzatát 818,2 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a bevételi támogatások, saját költségvetési szervek fę|ha|mozźlsi, felújítási
feItigyeleti szervi tźlmogatźsaelóírtnyzatźú,ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás dologi - kisértékű targyi eszkoz
beszęrzése - e|őirźnyzatát 308,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzeI egyidejtĺleg a kiadás felhalmozás
e|őirźnyzatát,ugyan ezen cisszeggel megemelí azuszodábapáĺaérzékelő beszerzése címén.

- Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím szakmai tantigyigazgatási infoľmatikai
feladatok kötött fe|hasznáIású állami tźmogatásből' tervezętt eLőirźnyzaton belül a kiadás
dologi kiadások e|ofuényzatát 510,2 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejrĺleg a kiadás
feIha|mozás e|őirźnyzatźú,ugyan ezen cisszeggelmegemeli informatikai beszeľzése címén.

c.l Az Iskola bevételi és kiadási többlete továbbszámIazásbő|283,2 eFt.
A Képviselő-testület
- a Losonci Téri Altalános Iskola 71500-03 cím bevételi intézményi mfüödési bevételek és

kiadás dologi e|ófuźnyzatát 283,2 e Ft-tal megemeli tovźtbbszámlźĺzott bevételek és kiadások
címén'

đ.l Az Iskola pźiyázati péĺueszköz bevételi többlete 5.233,0 e Ft, melyet a pźiyézatok
megvalósításĺáľa fordít.
A Képviselő-tęsttilet
- a Losonci Téľi Altalános Iskola 71500-03 cím bevételi mfü<'dési célú támogatáséľtékű
bevételi e|őirányzatát 4.500,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejtíleg a kiadás személyi
juttatás e|őhtnyzatát 1.180,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzttjtttultlsi adó e|óirźtnyzatát 318,8 e Ft-tal, a dologi kiadások eIőirányzatát 3.000,5 e Ft-tal
megemeli a TAMoP 3,I.7-II|I-20I1-0054 számu,, Losi, mint kompetencia a|apu nevelést,
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oktatást befogadó pedagógiai gyakorlatot bemutató mintaadó intézmény a Józsefuáros
szívében címu páIy źnat megvaló sítása címén.

- a Losonci Téri Altalános Iskola 71500-03 cím bevételi műkĺjdési célú átvett pénzeszkoz
źL||artháńaÍtáson kívülről előirányzatát 733,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás személyi juttatás

eloírźnyzatát f95,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźtjáĺulási adó

előkanyzatőt 54,0 e Ft tal, a dologi kiađások eloiľźnyzatát 384,0 e Ft.tal megemeli a
MIRACLE pźiyźzaton elnyeľt péĺueszkoz és aľľrak felhaszntiása címén.

e.l Az Iskola áfa befizetés összege a III. negyedév után 794,0 e Ft., melynek fęđezetét
javasolj'uk a műkcjdési általános tartalékľól biĺosítani, miután az évkozi visszaigénye|t áfa
bevétel azintézményi költségvetésből elvonásra kertilt a múkcjdési általanos tartaIéWa.

A Képviselőtestiilet
- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím műkĺĺdési cél és általanos tartalékon belül az
általános taľtalék előirtnyzatát794,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ezzel egyidejrĺleg a kiadás 11 108-02

cím műk<idésre átadott pénzeszkoz áI|anháztartzson belülre, ezen belül saját költségvetési
szervek mfüödési feltigyeleti szervi ttlmogatása e|őfuźnyzatát, ugyan ezeÍI <isszeggel

megemeli.

- a Losonci Téri Általá''os Iskola 71500-03 cím bevétę|i tźlmogatások, saját kciltségvetési
szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirtnyzatźĺt és a kiađás dologi áfabefizetés
e|őhtnyzattLt 7 9 4,0 e Ft-tal megemeli áfa bęťlzetés címén.

28.ĺ A Deák _ Diák Általanos Iskola igazgatőja az onkoľmáĺyzat és a kĺjltségvetési szeľv
költségvetését az alábbiak miatt kéri módosítni.
a.l A TĄłMoP 3.1.7-1 |lI-20I1-0038 szźtmu pźůytnaton az intézmény 1.078,7 e Ft pálytnati
összegetnyert,me|yazintézményszámIźljara jőváítźsrakerült.
- a Deák _ Diák Által'ános Iskola 7I5OO-O2 cím bevételi mfüödési célú támogatáséľtékű
bevételi e|óirźnyzatźú 669,7 e Ft-tal, a felhalmozási célú tĺímogatásértékií bevételi
eIőirányzatát 409,0 e Ft-tal és ęzze| egyidejűleg a kiadás dologi előirźnyzatát 669,7 e Ft-tal, a
felhalmozási e|őirźnyzatźń 409,0 ę Ft-tal megemeli ptiyźu;ati pénzeszkoz és annak
felhasznźĺLása címén.

b.l A költségvetési szervnek pźiyźľ;ati pénzeszkozből, valamint alapítványi támogatasból
ĺisszesen 4.638,0 e Ft bevéte|e reaIizáIődott, amit meghatározott célra kell felhasznáIrua.
A Képviselő-testiilet
- a Deák _ Difü Általános Iskola 7I5OO-02 cím bevételi mfüödési célú źttrett péĺtzeszkoz
áIlaĺnháńartáson kívülről előiľanyzatát 4,454,0 e Ft-tal, a felhalmozásta áNett pénzeszkoz
á||aÍí]háztafiáson kívülľől előiľanyzatźLt 184,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás
dologi elóirźnyzatźLt 4.454,0 e Ft-tal, a felhalmozási előírźtnyzatźń |84,0 e Ft-tal megemeli a
TEMPUS páIyazati támogatás és aza|apifuányitámogatás és annak fe|haszná|źlsa címén.

c.l Az Iskola bevételi tĺibbletę kamatból és nyomtatványok éľtékesítésébőI3f,8 e Ft, melyet
bankköltségként és egyéb befizetési kötelezettségeiľe fordít.
A Képviselő-testtilet
- aDeák_ Diák Általá''os Iskola 7|50O-O2 cím bevételi intézményi mfüödési bevétel és

kiadás dologi előírźnyzatát 32,8 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása
címén.
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d./ A III. negyedév után az iskolának I4I,7 e Ft-os áfa beÍizetési kotelezettsége van, melynek
fedezetétjavasoljuk az á|talános működési tartalékĺól biztosítani, miután év közben az źĺfa
visszaigénylés összege az intézménýől elvonásra keľĹilt.
A Képviselő-testtilet
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalék előirźnyzatán

beliil az általiĺnos tartalék elóírtnyzatźLt 141,7 e Ft-tal cs<jkkenti és ezzel egyidejiĺleg a kiadás
11108-02 cím műkĺjdésre átadott pénzeszkoz źi|an.háztartáson belülre' ezen belül saját
költségvetési szervek műkcjdési felügyeleti szeľvi támogatása eloitnyzatát, ugyan ezeĺ
összeggel megemeli.

- a Deák - Diak Altalános Iskola 7I500-O2 cím bevéte|i tátnogatások saját költségvetési
szervek mfüĺjdési felügyeleti szervi támogatása e|ofuźnyzatźń és a kiadás dologi tfabefizetés
előirźnyzatát I4I,7 e Ft-tal megemeli.

29.lA Molnĺír Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általanos Iskola ígazgatőja az
onkormanyzat és azíntézmény költségvetését azalábbiak miatt kéri módosítani.
a.l A fog|a|koztatottak évkazi vźlltozása miatt 48,0 e Ft-tal tĺibb rehabilitációs hozzźĄźru|źst
kell fizetni, valamint a III: negyedév utźtn 23J,0 e Ft áfa befizetési köztelezettsége
jelentkezett. Az źfa visszaigénylés összege év közben elvonásľa kerĹilt' ezért javasoljuk, hogy
285,0 e Ft-os többlet költség összegét az onkormźnyzat az źůtalános tartalékró|biztosítsa az
intézmény kö lts é gveté s éb en'
A Képviselő-testület
- az onkormtnyzat kiadás 11107- 01 cím működési céI és általános tarta\ék előirányzatźĺt
285,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésľe átadott
pénzeszkoz źi|amháńartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési
felügyeleti szervi ttlmogatás elóirźnyzatát,ugyarl ezen összeggelmegemeli.

- a Molnĺĺľ Feľenc Magyar _ Angol Két Tailtási Nyelvíĺ Általanos Iskola 71500-05 cím
bevételi támogatások, saját költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi támogatás
elóirtnyzatát 285,0 e Ft-tal megemeli, és ezzeI egyidejűleg a kiađás dologi e|ofuźnyzatán
be|i| az źfa beťĺzetés előiranyzatát 237,0 e Fttal, a rehabilitációs hozzźĄáĺu|ási adó
eIóirźnyzatát 48,0 e Ft-tal megemeli.

b./ Béľbevételi díjbóI 323,0 e Ft bevételi többlętę ręaIizáIőďott az iskolának, mely a
költségvetési rendeletiink értelmében (7|20I2.(II.21.) 7.$.) elvonásľa keľĹil, ezért javasoljuk a
mfü ö dé si általano s taľtal ék e|oir źny zatĺínak emel é sét.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím műkĺĺdésľe átadott péĺueszkoz áI|aľ,háńartáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek mfüödési feltigyeleti szervi támogatása
e|oirtnyzatźLt 323,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ezze| egyidejrĺleg a kiađás 11107-01 cím műkĺjdési
cél és általános tarta|ék előirányzatán belül az áIta|áĺos tartalék e|őirányzatát, ugyan ezen
ĺisszeggel megemeli'

- a Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általanos Iskola 71500-05 cím
bevételi intézsnényi múk<jđési bevétel e|óirtnyzatát 323,0 e Ft-tal megemeli és ezze|
egyidejűleg a bevételi támogatások, saját költségvetési szervek műktjdési felügyeleti szeľvek
tttmogatźsa e|őirényzatźi, ugyan ezen összeggel csökkenti bérleti díjvételi többlet és annak
elvonása címén.

c.,/Továbbszám|ázás címén azintézménynek l83'6 ę Ft bevételi és kiadási tobblete van.
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A Képviselő-testtilet
- a Molnar Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általanos Iskola 71500-05 cím
bevételi íntézményi működési bevétel e|okányzatát és a kiadási dologi eloirtnyzatát 183,6 e

Ft-tal megemeli továbbszámlźnźsok címén.

d.l Az iĺtézménynek káľtérítésekből, nyomtatvlányok éľtékesítéséből, téľítési đíjakból 63,9 e

Ft tobblet bevétele teljesült, amit múködési kiadásokĺa fordít.
A Képviselő-testtilet
- a Molnaľ Feľenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvĺĺ Altalĺĺnos Iskola 71500-05 cím
bevételi intézményi mĺíködési bęvétel e|óirźnyzatát és akiadási dologi eloktnyzatát 63,9 eFt-
tal megemeli bevételi t<jbbletei és annak felhasznáLása címén.

e.l Táppéĺlz hozzźĄźlruIásra 275,9 e Ft-ot ťĺzętett I<l az intézmény, melynek a rendszeres

személyi juttatások e\oirźnyzatának, valamint a szociá|is hozzti;aľulási adó eLőírtnyzatźnak
maradványa a költségvetési fedezętę. Költségvetési szerkezeten beliili módosítás így indokolt.
- a Molnar Ferenc Mugyu. - Angol Két Tanítási Nyelvií Altalanos Iskola 71500-05 cím
kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás eIőirányzaÍát 2I7,2 e Ft-tal, a

munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájtmlási adó e|óirányzatán belül a szociális

hozzźĄáruIttsi adó elóirányzattń 58,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a táppéĺu
hozzáj tru|ás elő iľányz attń 27 5,9 e Ft-tal me gemeli.

30./A Németh LászIő Által,ĺnos Iskola igazgatőja az iĺtézmény és az onkormźnyzat
költségvetését az alábbiak miatt kéri módosítani.
a.l KozfogIa|końatás címén aziĺÍézmény |.343,4 e Ft-ot ťĺzetet1ki, melyből a Munkaiigyi
Központ 1.133,9 e Ft-ot megtérített. Az önrész osszege 209,5 e Ft, melynek fedezete a

mfüĺjdési céltartalékon biztosított.
A Képviselő-testület
. az Önkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos taľtalék előírźnyzatźn

beltil a közfoglalkoztatás bér és jáľutékai ĺlnľész e\őírźnyzatźLt209,5 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel

egyidejĺíleg a kiadás 1108-02 cím múk<jdésľe átadott pénzeszkoz źl|aÍnháztaÍtáson beltilrę,

ezen belü| saját kĺlltségvetési szervek mĺĺködési felügyeleti szervi tźmogatása elóirányzatźń'

ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh Lász|ő Altalaoos Iskola 71500 cím bevételi műkodésitámogatźtsértélni bevételi

e|őirźnyzatźLt 1.I33,g e Ft-tal, atźlmogatások, saját k<iltségvetési szeľvek miĺkcidési felügyeleti

szervi támogatás e|őirźnyzatátz)9,5 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirźnyzatát 1.183,6 e

Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaĺulékok és szociális hozzájáruLźlsi adó e|őirźnyzatát 159,8 e Ft-

tal megemel i közfo gl a|koztatás címén.

b.l Az intézménynek III. negyeđév utźn 223,0 e Ft tfa visszafizetési kötelezettsége

keletkezett. Az év során az áfa visszaigénylés összege aziĺtézménytől elvonásrakerul, ęzért
j avas o lt a b eťlzetendő ĺi s sze g bizto sítása az áita\źnos taľtalékĺó 1.

A Képviselőtęsttilet
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általĺĺnos taľtalék elóirźnyzatźn

be|i| azáltalános tartalék e\oirtnyzatźLt223,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ęzzel egyidejűleg a kiadás

11108-02 cím működésre átadott pénzeszkoz źĺIlanháńaľtáson belülre, ezen belül saját

költségvetési szeľvek működési felügyeleti szervi tźlmogatás elóirźnyzattÍ, ugyan ezen

összeggel megemeli.
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- a Németh LászIő Általános Iskola 71500 cím bęvéteIí tźlmogatások, saját kĺĺltségvetési
szervek múkĺjdési felügyeleti szervi támogatása eloíráĺyzatát és a kiadás dologi előirtnyzatźú.
223,0 e Ft-talmegemeli áfabefizetés címén.

c.l Az iskola saját bevételi előirányzata, valarĺlint a Práter iskola áfa visszaigénylés kétszeri
tervezése miatt bevételi kiesés varható, melynek osszege 3.091,0 e Ft. A mfüödtetés
biztosítása érdekében javasolt a bevételi kiesés pótlása, melynek fedezeteként az építményadó
bevételi tĺibbletet jelöljük meg.
A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat 11108-01 cím kozhatalmi bevételen belül az építményadó bevételi
eIoirányzatát 3.091,0 e Ft-tal megemeli és ezzeI egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím
múkĺjdésre átađottpénzeszkoz á||anhźńartáson belülre, ezeÍLbelül saját költségvetési szervek
működési feltigyeleti szervi e|őirźnyzatźń, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh Lász|ő Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások, saját költségvetési
szervek mfüödési felügyeleti szervi támogatása előírćĺnyzatát 3.091,0 e Ft-tal megemeli és

ezzel' egyidejiĺleg a bevételi intézményi műkcidési bevétel e|őirźnyzatát 3.091,0 e Ft-tal
csökkenti bevételi kiesés címén.

ď/ Az íĺxézmény kĺlltségvetésén belüli elóirźnyzat módosítása sztikséges táppéĺu
hozzájáĺu|ás és difüolimpia miatt.
A Képviselő-testület
- a Németh Lész|ő Általa''os Iskola 71500 cím kiadás személyi juttatás előirányzatLĺn belül a

rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát 66,| e Ft-tal, a megbízási díj előiranyzatát 304,4 e
Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzźljźtru|ttsi adó e|oirźnyzattn beIn| az
egészségtigyi hozzźljáru|źts előirtnyzatát I7,9 e Ft-tal, a szociális hozzájźru|źsĺ adó

eLoirányzatát 78,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót teľhelő
jarulékok és szociális hozzźĄźlrulási adő eLoirtnyzatźn belül a tźrypéru hozzźtjźrulás
előírźnyzatát 84,0 e Ft-tal, a dologi elóirtnyzatźLt 383 ,3 ę Ft-tal megemeli.

e,l Az intézméĺy bevételi többlete tanfolyami díjakból és továbbszźĺnlázásbőI 262,3 e Ft,
melyet kiadásokĺa foľdít.
A Képviselő-testület
- a Németh Lász|ő Altalrános Iskola 71500 cím bevételí intézményi múködési bevétel
eloirźnyzatát és a kiadás dologi előirźnyzatát 105,0 ę Ft-tal megemeli ECDL tanfolyam
bevétele és kiadása címén.

- a Németh LászIő Altalanos Iskola 71500 cím bevéte|i intézményi mfüödési bevétel
eloirtnyzatéft és a kiadás dologi előirźnyzatát I57 

'3 
e Ft-tal megemeli továbbszám|ázás cimén.

31.l A Józsefuarosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltatő Intézmény
vezetóje saját költségvetési e|őirźnyzatain belüli módosítást, valamint a ľehabilitációs
hozzájźrulási adó többlet költségére 101,0 e Ft-os támogatást kér. Javasolt a módosítási
kérelem elfogadása és 101,0 e Ft támogatás biztosításaaműkĺldési általános tartalékľól.
A Képviselő-testtilęt
- az onkormźnyzat kiadás 11107-0l cím mfüĺjdési cél és általános tartalékon beliil az
általános tarta|éke|oirźnyzatát 101,0 e Ft-tal csĺikkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 111108-

02 cím működésre źúaďott pénzeszkoz áIlarÍháztartáson belülrą ezeÍL beliil saját költségvetési
szervek műkĺjdési felügyeleti szervi támogatása e|őirźnyzatát, ugyan ezen összeggel
mesemeli.
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- a Józsefuáľosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gáIat és Szakmai Szolgáltďó Intézmény
71500-08 cím bevéteLitámogatások, saját költségvetési szervek mfüĺjdési felügyeleti szervi
támogatása e|óirźnyzat és a kiadás đologi előĺtźnyzatán belül a rehabilitácíős hozzájaľulási
adó előirányzatátI0t,0 e Ft-tal megemeli.

. a Józsefuárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény 7ĺ 500-
08 cím kiadás személyi juttatás elófuétnyzatán belül a rendszeres személyi juttatás

e|oirtnyzatát f00,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok e|oirźnyzatát 54,0 e Ft-tal
csökkenti és ezze| egyidejúleg a kiadás dologi e|őirźnyzatátzs4,O e Ft-tal megemeli.

32.ĺ Azaugusztus _ szeptembeľ - októbeľ november havi bérkompęnzźrciőraaz onkormźnyzat
64.403,I e Ft-os egyéb központi támogatást kapott' ebből előlegként mfüödési taľtalékon
6.856,4 e Ft mar tervęzve lett. Az év végi elszámolás során a tartalék e|óirźnyzat nullĺáľa

futtatása sziikséges. Intézményenként tészletene az |. szźlmt melléklet tarta|mazza.

A Képviselő-testtilet

- az onkoľmtnyzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől, ezen
belül egyéb központi álllamí tźmogatás előirźnyzatát 57.546,7 e Ft-tal megemeli, a kiadás
11107-01 cím működési cél és általanos tartalék eloirźnyzatan belül a bérkompenzácíő
elóírźnyzatát 6.856,4 e Ft-tal cstĺkkenti, és a kiađás 11108-02 cím működésre átadott

pénzeszkoz źi|aľ.házrrrtáson belülre, ezen belül saját költségvetési szeľvek feltigyeleti
műkö dé s i támo gatása e|oh ány zattLt 6 4 . 403,1 e Ft-tal me gemeli.

- a kĺjltségvetési szervek bevételi támogatások saját költségvetési szervek mfüĺjdési
feltigyeleti ttlmogatása e|oirźnyzatźú 64.403,I e Ft-tal, kiadási személyi juttatás előirányzatát
50.689,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzájnulási adó e|őiráĺyzatát
13.713'7 e Ft-tal megemeli a 20|f. évi augusztus - szeptembeľ - október-november havi
bérkompenzáció címén, iĺxézményenként tészletezve az 1. száműmelléklet tartalmazza.

33./ Akĺjztemetés továbbszám|ázásamiatt 556,0 e Ft-tal a kĺiltségvetés módosítas szfüséges.
A Képviselő-testiilet
- az onkotmtnyzat kiadás 11303 cím kiadás dologi e|őírányzatźú, abevételi intézméĺyí
működtetési bevétel e|ofuźnyzatźi 556,0 e Ft-tal megemeli kĺjztemetés továbbszám|ázása
címén.

34.l A segélyek e|oirźnyzatán belüli előfuźnyzatok módosítása indokoLt akiťĺzętett segélyek
miatt.
A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat kiadás 11303 cím munkáltatót terhelő jaľulékok és szociálishozzájáru|ási
adő e|őirányzatát 28.669,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi
e|óitáĺyzatát 448,0 e Ft-tal megemeli szakértói díjak címén.

- az onkormźnyzat kiadás 11303 cím miĺkĺjdésre átadott pénzeszkoz áIlanháztartásoĺ
kíviilľe, ezen belül a lakosságnak juttatott tiímogatások, szociális rászorultság jellegtĺ ellátok
eIőirányzatán beltil az źlpo|ási ďíj eloirányzattú 2.15I,0 e Ft-tal, az időskoruak támogatása

e|őírźnyzatźLt 870,0 e Ft-tal, afoglalkońatást helyettesítő támogatások előirányzatát 19.500,0

e Ft-tal, a rendszeres szociális segély e|oírźnyzatát 5.700,0 e Ft-tal megemeli.

35./A Polgáľmester źńnlhźzott hatáskörben az alpolgármesteri saját keret céItartalék
e|oir źlny zaÍát mó do s ította.
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A Képviselő-testület
- az Önkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az
alpolgármesteľi saját keret előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás
11101 cím dologi e|őirtnyzatát, ugyan ezeÍI összeggel megemeli Epítészpincében
megľendezésľe kerĺilő kiállítás szervezési és bonyolítási díj címén.

36.l Az óvodfü a ľÁtIrĺ költségvetésének dologi előirźnyzatźta tervezett kaľbantaľtási
e|őirtnyzatot az ővodák kaľbantartásai feladatainak és annak összegei alapján felosztottrák, így
az őv o dźtk közötti ko ltségvetés mó do sítás indokolt.
A Képviselő-testtilet
- a TAKIKA NapkÓzi otthonos ovoda 60100 cím bevéte|i tárnogatások, saját kciltségvetési
szervek műkodési felügyeleti szervi támogatás e\őfuźnyzatźÍ és a kiadás dologi kaľbantaľtás
elők ány zatát 2.8 I 5,0 e Ft-tal c s<jkkenti az őv o dák karb antartás a címén.

- aKaticaNapk<lzi otthonos ovoda és Bijlcsőde 60100-13 cím bevételi támogatások, saját
ktiltségvetési szervek műkciđési feliigyeleti szervi támogatás előirźnyzatéń és a kiadás dologi
kaĺbafiartás e|őiráĺyzatát261,0 e Ft-tal megemeli tisńasági festés címén.

- a Kincskereső Napközi otthonos óvoda 60100-02 cím bevételi tĺímogatások, saját
költségvetési szervek műkĺjdési felügyeleti szervi támogatás elofuényzatát és a kiadás dologi
katbantartás elóirźnyzatát 1.I23,0 e Ft-tal megemeli kapujavítás címén.

- a Napsugár Napkĺizi otthonos óvoda 60100-06 cím bevételi támogatások, sajźt
költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás e|őirźnyzatźú és a kiadás dologi
kaľbantaľtás e|oktnyzatát 456,0 e Ft-tal megemeli titéscsillapítő ta|aj kaĺbaŃartása címén.

- a Hétszinvírág Napkĺizi otthonos óvoda 60100-09 cím bevételi Łímogatások, saját
költségvetési szeľvek mfüödési felügyeleti szervi támogatás e|őirźnyzatát és a kiadás dologi
karb ar:ńartás elő irányz atát 3 l2,0 e Ft-tal me gemeli tetőj avítás címén.

- a Mesepalota Napkcizi otthonos óvoda 60100-11 cím bevételi támogatások, saját
költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szeľvi támogatás eLóirźnyzatát és a kiadás dologi
karbantartás előiránvzatát 100.0 e Ft-tal mesemeli linóleum cserę címén.

- a Koszorú Napközi otthonos ovoda 60100-10 cím bevételi támogatások, saját
kĺlltségvetési szeľvek mfüođési felügyeleti szewi támogatás eloírźnyzatát és a kiadás dologi
karb antartás elofu ény zatźú, 3 03,0 e Ft-tal me gemeli ľedőnyj avítás címén.

- a Pitypang Napkozi otthonos óvoda 60100-12 cím bevételi támogatások, saját
kĺiltségvetési szervek működési feliigyeleti szeľvi támogatás előirźnyzattt és a kiadás dologi
kaľbantartá s előirźnyzatát 260,0 e Ft-tal megemeli tetőszigetelés címén.

37.ĺ A k<izfoglalkoztatźs onkoľmányzatí és Hivatali feladatok között a 2012. évi változások
miatt keveredett, és a költségvetésben az ĺjnkoľmźnyzati feladatok kcjzött szerepel. 2012.
évben azon kozfoglalkozottaknak kifizetett bér és jaľulékai, kĺiltségtérítései, melyekľe a
szerződést a Polgáľmesteri Hivatal kötötte ffi98, az Hivatali feladat. Javaslom az
cinkormányzati és a hivatali feladatok kĺjzĺjtti rendezés érdekében az onkormányzat és a
Polgármesteľi Hivatal költségvetésének módosítását.
A Képviselő-testiilet
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- aZ onkormányzat kiadás 1I30f cím személyi juttatás előirányzatát 14.392,6 e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzáźlrulási adó előirtnyzatát I.943,6 e Ft-tal
csökkenti, és a bevételi műkodési célú ttĺmogatásértélaĺ bevételi előiranyzatát.13.529,0 eEt-
tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszkoz
áIlanhtztartáson belülľe, ezen belül saját költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi
tźlmogatásae|őirányzatátZ.9}7,2eFt.talmegemeli.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12201-03 cím mfüĺjdési támogatásértékű bevételi
e\őiráĺyzatźń 13.529,0 e Ft-tal, a If000 cím bevételi támogatźtsok saját költségvetési szervek
mfüodési felügyeleti szervi támogatás eIoirźnyzatát 2.807,2 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a
kiadás I220I-03 cim személyi juttatás eIőítányzatát 14.392,6 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő
jĺĺľulékok és szociális hozzźtjáru|ásí adó e|ótrtnyzatát 1.943,6 ę Ft-tal megemeli
közfo gl alk oztatás címén.

38. A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatásra kifizetett összege 30.438'9 e Ft, ebbő| az
ĺjnĺész ĺisszege 4.863,3 e Ft, melynek fedezete a mfüĺjdési céltartalékon biztosított.
A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műköđési cél és általanos tartalékon belül a
közfoglalkoztatás bér és jaľulékainak eLoirányzatát 4.863,3 e Ft-tal csökkenti és ęzzel
egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím mfüödésre átadott pénzeszkoz áI|aÍÍhaztaÍtáson belülre,
ezen belül saját k<iltségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása e|őirźnyzatát,
ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Polgáľmesteri Hivatal bevételi |220I-03 cím mfüodési célú tánogatásértékű bevételi
e|őirźnyzatát25.575,6 e Ft-tal' a|2000 cím bevételitárnogatások saját költségvetési szervek
mfütldési felügyeleti szeľvi támogatása e|őirźnyzatát 4.863,3 e Ft-tal megemeli és ezze|

egyiđejtileg a kiadás I220I-03 cím személyi juttatás e|őirźnyzatźLt 26.795,| e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájárulási adó e|oirźnyzatát 3.643,8 e Ft-tal
megemeli k<izfoglalko ztatás címén.

39.l AZeneiskola igazgatőja380,O e Ft tinkoľmáĺyzatitámogatásra nyújtott be igéný, miután
az egyík alka|mazott a jogszabáIy alapjánjubileumi jutalomĺa volt jogosult, és kifizette. A
költségvetés tervezésénél, a jubileumi jutalmat a kĺlltségvetési terv nem teľvezte meg, ezért
javasoljuk fedezetéül a mfüĺjdési általanos taľtalékot megjelölni.
A Képviselő-testiilet
- az onkotmáĺyzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általanos tartalékon belül az
általános tartalék e|őirtnyzatát 380,0 e Ft-tal cscjkkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02
cím mrikĺjdésre átađott pénzeszkoz á||amhánarason belülľe ) ezen belül saját költségvetési
szeľvek mfüödési felügyeleti szervi támogatása előfuźnyzatát, ugyan ęzen összeggel
megemeli.

- a Zeneískola 71500-09 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek mfüödési
felügyeleti szęrvi tźtmogatás e|óirźnyzatát 380,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás e|oírźnyzatát 299,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájźru|źtsi adó előfuényzatát 8l,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli jubileumi jutalom

kifizetése címén.

40.l Az adóbevételek teljesülése miatt az ađőbevételek közĺjtti bevételi tcjbblet és bevételi
kiesést javasoljuk módosítani. A bevételi többlet a kieséseken kívül 138.250,7 e Ft, melyet
j avaslunk a műkĺjđési általanos i'artalékĺ a he|y ezrĺ.
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A Képviselő-testület
- az Önkormtnyzat bevételi 11108-01 cím közhatalmi bevételi előiľányzatok közül a
pótlékok, bírságok e|őirányzatźLt7.833,] e Fttal megemeli, az idegenfoľgalmi adó bevételi
e|óktnyzatźLt27,520,9 e Ft-tal megemeli, a telekadó elóirányzatát I2.4I8,0 e Ft-tal megemeli
és ezzę| egyidejrĺleg a gépjármuadó bevételi előirányzatźú 47 .772,6 e Ft-tal cscĺkkenti.

- az onkormźnyzat bevételi 11108-01 cím közhatalmi bevételek előirĺínyzatćn beliil a
telekadó bevételi eloirányzatat 29.587,1 e Ft-tal, az építményadó bevételi eloiranyzatät
108.663,6 e Ft-tal megemeli és ezzeI egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím műkcjdési cél és

általános taľtalékon belül az általános taľtalék eloirtnyzatát I38.250,7 eFt-tal megemeli.

4|.ĺ Az onkormányzat aZ esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs
rendszeľben tésú' vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok
támogatása , a 201212013. tanévre szóló kcizpontosított állami támogatásra nyújtott be
pá|ytzatot. ApáIyázaton összesen 27.I31,0 e Ft-ot nyert onkormányzafunk, mely a december
havi nettó ťlnarszirozás kerętében kerĹil jóváírásra. Az éľintett intézmények és az
onkormanyzat költségvetésének módosítása sztikséges.
A Képviselő-testiilet
- az onkoľmtnyzat bevételi 11108-02 cím tĺímogatás kcizponti költségvetésből, ezen belül
központosított állami támogatás eIőirtnyzatat27.131,0 e Ft-tal és a kiadás 11108-02 cím
miĺkcjdésre átadott pénzeszkoz źt||anhánartáson beliilľe, ezeĺbelül saját költségvetési szervek
műkĺjdési felügyeleti szervi támogatása eloirźnyzatźú, ugyan ezen cisszęggel megemeli az
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és aZ integľációs rendszeľben Észt vevő
intézmények - 15.020,0 e Ft - és az ezen irÍézményekben dolgozó pedagógusok támogatása -

I2.1n,0 e Ft- 20|212013. tanévre szőIőkozpontosított állami támogatása címén.

- a Losonci Téľi Áltatános Iskola 71500-03 cím bevételí tźrnogatások, saját költségvetési
szervek múk<jdési feliigyeleti szeľvi támogatása eIőirtnyzatát 3.689,0 e Ft-tal és a kiađás
személyi juttatás eIőirtnyzatát 2.904,7 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális
hozzájáruLási adó eLófuányzatát 784,3 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integľációs
okÍatásban közręmfüödő pedagógusok illetménykiegészítés kĺizpontosított állami támogatás
címén.
- a Deĺák - Diák Általános Iskola 71500-02 cím bęvéteIí tźlmogatások, saját költségvetési
szervek miĺköđési feltigyeleti szervi támogatása eloirźnyzatát I.040,0 e Ft-tal és a kiadás
személyi juttatás e|őirtnyzatát 8|8,9 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális
hozzájtrulási adó e|őhźnyzatźLt22|,I e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs
oktatásban kcjzreműködő pedagógusok illetménykiegészítés központosított állami támogatás
címén.

- a Lakatos Menyhért Általanos Művelődési Kĺizpont 71500-01 cím bevételi támogatások,
saját kĺlltségvetési szervek műkĺjdési feliigyeleti szeľvi támogatása eloirányzatźLt748,0 e Ft-tal
és a kiadás személyi juttatás e|óirźnyzatát 589,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzajaru|ási adó e|oirźnyzatát 159,0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató,
integrációs oktatásban ktjzremfü<jđő pedagógusok illetménykiegészítés központosított állami
támogatás címén.

- a Németh LászIő Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások, saját ktiltségvetési
szervek működési felügyeleti szervi tźlrnogatása előirźnyzatát 3.332,0 e Ft-tal és a kiadás
személyi juttatás elóírźnyzatát f.623,6 e Ft-tal, a munkáltatót tęrhelő jĺĺľulékok és szociális
hozzájáruIási adó e|őiráĺyzatát 708,4 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs
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oktatásban k<jzreműköđő pedagógusok illetménykiegészítés kĺizpontosított állami támogatás
címén.

- aYajdaPéter Ének - Zeĺei Általanos és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi támogatások,
saját költségvetési szervek műkĺjdési felügyeleti szervi támogatása e|őirźnyzatát 1.092,0 e Ft-
tal és a kiadás személyi juttatás e|őirćnyzatát 859,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzájźlru|ási adó eloiráĺyzatát f32,2 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató,
integrációs oktatásban közľemfüöđő pedagógusok illetménykiegészítés központosított állami
támogatás címén.

- a Molnar Feľenc Magyaľ _ Angol Két Tanítási Nyelviĺ Altalá''os Iskola 7|50O-O7 cím
bevételi támogatások, saját kĺiltségvetési szeľvek működési felĺigyeleti szervi támogatása

e|őfuźnyzatát 2.2IO,O e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás eIőirányzatat l.]40,f e Ft-tal, a

munkáltatót teľhelő jarulékok és szociális hozzźtjtlrulási adó előirányzatát 469,8 e Ft-tal
megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatásban közremúködő pedagógusok

illetménykiegészítés központosított állami tĺímogatás címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevéteIi ttmogatások, saját kĺiltségvetési
szervek mfüödési felügyeleti szervi támogatása előirźnyzatát 4.340,0 e Ft-tal és a kiadás

személyi juttatás e|óirźnyzatát 2.091,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhęlő jaľulékok és szociális
hozzájáru|ási adó e|oírźnyzatát 508,3 e Ft-tal, dologi elóirányzatát I.740,0 e Ft-tal megemeli
képesség kibontakoztatő,integtációs oktatás kozpontosított állami támogatás címén.

- a Deák _ Diák Altalános Iskola 71500-02 cím bevéte|i tźmogatások, saját kĺiltségvetési
szervek műkĺidési feltigyeleti szervi támogatása e\őirányzatát 1.600,0 e Ft-tal és a kiadás

dologi e\oirźnyzatát 1.600,0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztatő, integrációs oktatás

kozpontosított állami támogatás címén.

- a Lakatos Menyhért Általanos Művelődési Kĺlzpont 71500-01 cím bevételi támogatások,

saját köItségvetési szervek miĺködési feltigyeleti szervi támogatása e|őírźnyzatát 880,0 e Ft-tal
és a kiadás dologi e|oirányzatát 880,0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs

oktatás központosított állami támogatás címén.

- a Némęth LászIő Általanos Iskola 71500 cím bevételi ttľľlogatźtsok, saját költségvetési

szervek miiködési felügyeleti szervi tźnnogatása előírźnyzaÍtLt 3.920,0e Ft-tal és a kiadás

személyi juttatás e|őirźnyzatat 760,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozztljáru|ási adó e\őirźnyzatźLt 184,7 e Ft-tal, dologi e|óitźnyzatźń2.975,3 e Ft-tal megemeli
képesség kibontakoztatő,integrációs oktatás kcizpontosított állami támogatás címén.

- a Vajda Péteľ Ének _ Zenei Általanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi tiĺmogatások,

saját költségvetési szervek műkĺjdési felügyeleti szervi támogatása eIoirźnyzatát 1.680,0 e Ft-
tal és a kiadás dologi e|óíráĺyzatát 1.680'0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató,

integrációs oktĺás központosított állami támogatás címén.

- a Molnár Ferenc Magyaľ - Angol Két Tanítási Nyelvú Általĺĺnos Iskola 71500-05 cím
bevételi támogatások, saját költségvetési szervek mfütjdési feliigyeleti szervi támogattsa
előirźnyzatát 2.600,0 e Ft-tal és a kiadás dologi e|oirtnyzattlt 2.350,0 e Ft-tal, felhalmozási
e\őktnyzatźŃ 250,0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatás

kozpontosított állami tá'mogatás címén.

49



42.ĺ A Losonci Téri Altalanos Iskola és a Deák - Diák Altalános Iskola nem magyar
állampolgáľ tanulók a központosított állami tźmogattlsára az onkormányzaton keresztül
páIyázatot nýjtottak be. A pźtlyázatoĺ |.120,0 e Ft támogatást nyertek, amely a decemberi
nettó finanszírozás keľetében keriiljóváításra. Az érintett íntézmények és az onkormányzat
költségvetésének módosítása indokolt.
A I(épviselő-testĹilet
- az onkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatás kozponti költségvetésből, ezen belül
központosított állami tĺĺmogatás elohányzatát 1.120,0 e Ft-tal és a kiadás 11108-02 cím
mfüödésre átadott pérueszkoz źĺIlarĺtháńartáson belülrą ezenbelül saját költségvetési szervek
műk<jdési felügyeleti szervi tiímogatása e|őirźnyzatát, ugyarl ezen összeggel megemeli a nem
magyar állampolgaľ tanulók 20lIl20I2. II. félévi és a 20I2l20I3. I. felévi központosított
állami támogatása címén.

-a Derík - Diak Általános Iskola 71'5O0-O2 cím bevételi támogatások, saját koltségvetési
szeľvek működési felügyeleti szervi tźlmogatása előirźnyzatát 420,0 e Ft-tal és a kiadás
személyi juttatás e|őirtlnyzatát 236,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájáĺu|ási adó eIőfuźnyzatźLt 57,5 e Ft-tal, a dologi e|oirźnyzatát 126,0 e Ft-tal megemeli a
nem magyaľ állampolgar tanulók 2011l20I2.II. felévi és a2012l2013. I. felévi központosított
állami támogatása címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások, saját költségvetési
szervek műkĺjdési feltigyeleti szervi tźtmogatása előirtnyzatát 700,0 e Ft-tal és a kiadás
személyi juttatás előírányzatát 394,2 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jáĺulékok és szociális
hozzájarulási adó e|őirányzatátgs,8 e Ft-tal, dologi előirźnyzatátft},O e Ft-tal megemeli a
nem magyaÍ állampolgár tanulók 20I1l20I2.II. félévi és a20|2l2013. I. félévi központosított
állami tźlmo gatása címén.

43.l Ev végén a kĺiltségvetésben zfuoIt e|őirźnyzat nem maradhat, ezértjavasoljuk a záto\t
kiadási e|őirźnyzatok feloldását, azzal, hogy kötelezettségvźi|alás továbbra Sem teljesíthető az
e|őir źny zatok teľhére.
A Képviselő-testĹi1et
- az onkoľmźnyzat 7|20I2.(II.21.) önkormźnyzatí rendelet 14. melléktetében szereplő zćro|t
kiadási elókźnyzatokat a záro|ás alól feloldja.

44.l A Magdolna Negyed Progľam költségvetési előiranyzatźnak módosítása sztikséges a
páIyazati költségvetés módosítása és a fęIhasznáLás miatt.
A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat 11604 cím bevételi felhalmozási célú támogatásértékíi bevételi
elofu źnyzatźÍ2.66|,0eFt-talmegemeliEU-spáIyázatipénzeszkozcimén.

- az onkormányzat kiadás t|604 cím dologi kiadások eLóirźnyzatLán belül a Mátyás téľ
csatlakozó utcfü közterület e|oirźnyzatát 1.509,6 e Ft-tal, a Lujza u. 14. lakók
visszaköltöńetése e|őirźnyzatát 402,8 e Ft-tal, aLujza u. egyéb dologi kiadások e|őírźnyzatát
3.727,7 e Ft-tal megemeli.

- az onkormányzat kiadás 11604 cím felújítási előirányzattn belü| a Lujza u. |4.
előfuányzatát 1.263,9 e Ft-tal megemeli, a felhalmozás elóirányzatźn be|i| a Lljza u. 14.
előirźnyzatát 4.243,0 e Ft-tal cscjkkenti.
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45./ Az anyakĺinyvi nyomtatványok, valamint a paľkolási matricák beszeľzésę szĹikséges,

annak érdekébęn, hogyjanuár hónapban a feladatellátás zökkenőmentes legyen. A beszeľzési
érték megkozelítóIeg 1.500'0 e Ft, melynek fedezetéül javasoljuk megjelĺjlni a |2|07 cím
dologi e\őfuźnyzatának maľadvźnyát, így a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a címek
kozötti módosítás indokolt.
A Képviselő-testiilet
- a Polgármesteľi Hivatal kiaclás I2I02 cím ĺĺologi előirŕnyz,aIán helül az egyéb tizęmęltętés
e|óírányzatát 1.500,0 e Ft-tal csokkenti és ezzeI egyidejűleg a kiadás |2|07 cím dologi
előfuányzatźú, ugyan ezen összeggel megemeli anyakönyvi nyomtatványok, valamint a

paľkolási matricák beszerzése címén.

Az ônkormányzat kakségvetésének módosítása a 19/2009.(v.06.) onkormányzati rendelet ].

mellékletének ]6. pontja alapjón a minősített szavazattobbséget igénylő kérdés. A koĺtségvetés
módosítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskarébe tartozik. Figłelemmel ąz on.
10.s O bekezdése d) pontjában foglaltalcra, az alábbi rendelet-tervezetet és határozati
j avaslatot terj e sztem elfo gadásr a a Képvis elő-te stület elé.

A fentiek a\apjźn az aIábbí tervezetet terjesztem be elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testtilet
elé.

Budapest, 2012. đecembeľ 10.

polgáľmester

Tĺĺrvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

/ĺ / ...-

:,-1rur€-'
'äi,i i
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Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet
Józsefu árosi Önkoľm ányzat Képviselő-

testületének . . ... l f012. (. . . ) tinko r mány zati
rendelete a2012. évi kłiltségvetésľől szóló

7 l 20t2.(I.2 1.) tinko ľmány zati ľendelet
móĺ|osításárĺól

.s (1) A képviselő-testiilet 2012. evl
ltségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi
főösszegét I7.050.843,4 e Ft-ról,
17.340.838,9 e Ft-ra, azaz Tizenhét.milliard

Haĺomszázmillió
Nyolcszazharmincnyolcezer - K1lencszán
forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét

2|.037.317,4 e Ft-ról 2I.327.312,9 eFt-ta,
azaz Huszonegymilliaľd
Htr omsztlzhuszo nhétmi l li ó
Hźromszáńizenkeftőezer Kí|encszźz
forintľa módosítja,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek

(hitel, kĺitvény) bevételi összegét 742.080,0
e Ft-ban, azaz Hétszáznegyv enkettőmillió _

Nyo lcv anezer forintb an źůIapítj a me g,

d) a finanszítozásu, pénzügyi műveletek

(hitel' váltó töľles ńés) kiađási cisszegét

63 1 . 83 5,0 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegy

millió - Nyolcszázharmincötezer forintban

áI|apít1ameg,

e) a költségvetés taľgyévi hianyát
4.6 1 8.309,0 e Ft-ban azazNégymilliárd

Hatszáztizennyo 1cmil l i ó
Htr omszźnkilencezer forintban áIlapitja

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefu áľosi onkorm ányzat Képviselő -

testületének

7l20l2. (II.21.) iinkormányzati rendelete a
2012. évi kiiltségvetésľől

1.$ (1) A képviselő-testÍilet az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi
főösszegét 16.958.068'6 e Ft-róI,
17.050.843,4 e Ft-ta, azaz Tízenhétmilliard

otvenmi1lió
NyolcszaznegyvenhiíľomezęÍ - Négyszaz
foľintľa módosítja,

b) a koltségvetési kiadási főösszegét

20.944.542'6 Ft-ról 2I.037.317,4 e Ft-ra,
azaz Hlszonegymilliard _Harminchétmillió

Hźromszáńizenhétezet Négyszáz
forintra módosítja,

c) a finanszírozási célrúpénzugyi műveletek

(hitel, ktitvény) bevételi összegét 742.080 e
Ft-ban, azaz Hétszźnnegyv enkettőmillió _

Nyo l cv anezeľ forintban á|Iapítj a me g,

d) a finanszirozás,ű, pénzngyi műveletek

(hitel, váltó törles ztés) kladási összegét

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

millió - Nyolcszazharmincĺitezer forintban

á|Iapítjameg,

e) a kcĺltségvetés taĺgyévi hiányát
4.6 1 8.309,0 e Ft-ban azazNégymilliárd

Hatszáztizennyol cmi l li ó
IJźtr omszázkilencezeľ foľintban á||apítja
ffieg'

ťĺnanszírozási célú
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műveletek többletét 110.245 e Ft-ban, azaz
SztúízmíIIíő KetÍőszáznegyvenötezer
forintban á||apítj a meg,

g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0
e Ft-ban, azaz Haľommilliard
Nyolcszazhetvenhatmi llio-
KétszźzhuszonkilencezerforintbanáIIapítja
ffieg'

h) a hiány külső ťlnanszírozźsźú.742.080 e
Ft-ban, azaz Hétszaznegyvenkettőmillió -
Nyol cvane zet ezer forintb an tůIapitj a me g.

A hiany ktilső ťlnanszirozás ĺisszege a20||.
évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.

.$ A RendeIęt1-I4. melléklete helyébe e

1-14. melléklete lép.

ffieg,

Đ a ťtnanszítozási célú pénzugyi
műveletek többletét |I0.245,0 eFt-barl, azaz
Száńízmi||iő Kettoszázĺeg;.venötezer
forintban źl|apítj a me g,

g) a hiany belső finanszirozásźi 3.876.229,0
e Ft-banż azaz Haľommilliard
Nyo1cszázhetvenhatmi11io-
kétszźvhlszonkilencezer forintb an áL|apitj a
ffie8'

h) a hirĺny külső ťlnanszlrozźsát 742.080,0 e

Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió -
Nyo l cvane zęr ęzet foľintban źiIapítj a me g.

A hiany kiilső ťĺnanszírozás ĺisszege a20l|.
évi hitelszerződésbĺĺl le nem hívott ĺisszeg.

.$ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e

let 1-14. melléklete
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Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi Onkormányzat Képviselő -
testületének

. . ...l20lf . (. . . ) iinkormányzati rendelete

a2012. évi kłiltségvetésľől sző|ő 7l20l2.(I|.fL.) iinkormányzati rendelet mĺidosításáľól

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete az
áI|alnhazÍartásról szóló 20II. évi CXCV. töľvény 23. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
a|apjén, az Alaptörvéĺy 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
e|jźrv a kovetkezőket rendeli el :

l.s A 20t2. évi költségvetésről szóló 7l20I2. (|I.2I.) oĺlkormányzatí rendelet (a
továbbiakban: RendeleĐ 3.s (1) bekezdése helyébe a kovetkező renđelkezés lép:

,,(1) A képviselő-testiilet 2012. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforga|mi bevételi fő<isszegét l7.050.843,4 e Ft-ról
17.340.838,9 e Ft-ľa, azaz Tizenhétmilliárd Hźľomszáznegyvenmillió
NyolcszŁharmincolcezer _ Kilenc ztn forintra módosítj a,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 2I.037.317,4 e Ft-ľól 2I.327.3L2,9 e Ft-ra , azaz
Huszonegymilliárd Hétromszázhuszonhétmillió Háromszźtńizerlkettőezer
Kilencszź,z forintra mó do s ítj a,

c) a ťĺnanszítozásí céItl pérľ'ngyi műveletek (hitel, kĺitvény) bevétęli összegét
742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezeľ forintban
áIlapítjameg,

d) a finanszirozásu, pénzllgyi múveletek (hitel, váltó tcirlesztés) kiadási összegét
631.835 e Ft-ban, azaz Hatszźzharmincegymillió Nyolcszazharminctltezer
foľintban źilapít1a me g,

e) a kĺiltségvetés tárgyévi Łĺányát 4.618.309,0 e Ft-ban' azaz Négymilliárd _
Hatszáztizennyolcmillió-Haromszćn|<l|encezerforintbanállapítjameg,

f)a finanszítozási célú pénzügyi műveletek tĺjbbletét Il0.245,0 e Ft-ban, azaz
SzźztízmiIlió-KettőszáznegyvenötezerfoľintbarláIlapítjameg,

g) a hiĺány belső ťlnaĺszírozásźń 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Harommilliárd
Nyolcszazhetvenhatmillíő - kétsztuhuszonkilenaezer forintban á||apitja meg,

h) a hiany külső ťĺnanszirozását742.080,0 e Ft-ban ) azazHétszźznegyvenkettőmillió -

nyolcvanezer forintban áI|apítja meg. A hiany külső ťĺnanszírozás összege a2011.
évi hitelszerzodésbo| le nem hívott öSszeg.''

2.$ A Ręndelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-I4. melléklete lép.

3.$ Ez arendelet 2012. decembeľ 20.napjźnlép hatályba.

Buđapest, 2012. december 1 0.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
po1gármester
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INDOKOLAS

Általános ĺndoklás

A Budapest Fővaros VIII. Keľületi Józsefuĺáľosi onkotmźnyzat 2012. évi költségvetésľől
szóló rendeletének módosítása az áI|anhánafiásról szőIő 201-1. évi CXCV. törvény 34. $-
ában kapott fclhatalmazás alapjĺín a kópvisclő-tcsttilcti, bizottsági, áftlhtnott hatásköľbcn
hozott dĺintések, valamint az állami tĺĺmogatasok, gazdasági események miatt vá|t
szĹikségessé.

Részletes indokolás

1.$ A végrehajtott móđosítrás következtében kiďakult kiadlási és bevételi frösszegeket,
vďamint azok belső tartalmát hatźltozza meg.

2.$ Az 1. $-ban jóvĺáhagyott módosíüísokkal a ľendęlet mellékleteinek módosított
e|őirźnyzataittartalmazza.

3. $ A rendelet hata|yát hatźtrozza meg.
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elóterjesztés l l |/1 9. pontjához melléklet

2012. évijiivedelmpót!ó támogatások 1í303 cím

e Ft-ban

segélyek megnevezése
eredeti

költségvetésben
tervezett ei.

|eutalt kötött
felhaszná|ású

állami
támogatás
(1 í hónap)

különbözet
becsült
egy
hónap

eltérés
llemondás
ŕigénylés

rendszeres szociális segé|y
103 275.00 85 645.70 17 629.3C 6299.9 -11329.40

rendszeres szociá|is segé|y
18 225.00 15113.2n 3 111,8C 1111.7 -2 000.10

fog |alkoztatást he|yettes ítő
360 000.00 321 369.70 38 630.3C 26580.2 -12 050.10

normatív |akásfen ntartás 63 225.00 51 312.3C 11912.74 4581 -7 331.70
adóssáqcsökkentési 126 000.00 100 861.60 25138,44 4217,8 -20 920.60

adósságcsökkentési tám-
hoz kapcs. Lakásfenntartási
támogatás

15 300.00 15 300.00 -15 300.00
ápo|ásidíi 94 972.00 94 140.80 831.20 8511,4 7 680.2C
iciőskorúak támooatása 10 800.00 10 143.90 656,10 871,5 2',15.4C

osszesen 791797.00 678 587.20 íí3 209.80 52173.5 .6í 036.30



Béľkompenzáció

U3f. oont melléklete l sz. mellékleĺ ezer Í-oľintban

Sorszám Intézmény megnevezése
kłiltségvetési

cím
2012.augusztus-szeptember.október-november

bevéte|
(á||.támogatás'

felügyeleti
támosatás)

kiadás
személyi
juttatás

kiadás
munkaadót

terhe|ő
iáru|ékok

kiadás
összesen

Polgármesteri Hivatal 12202 3 969,t 3125,8 844,0 3 969,8

z Kiizterii Iet-fe|ĺi gye|et
30100

0r( 0'0

- Közterület.felüryeleti fel.
30t01

1874,9 | 476,2 398,7 | 874,9

.kerékbilincselési feladatok
30103

303,5 239,0 64,5 303,5

-kerületőrségi feladatok
30104

889,9 700,'1 189,2 889,9

.parkolĺási feladatok
3010s

1454,t | 144,8 309,6 l.454,4

3
Józsefvárosi Csa|ádsegítő és

Gveľmekiĺń|óti Kłiznonf 40100 3 056,1
2 407,0 649,9

3 056,9

4 isziľózsa Gondozó Szolgátal 40100-01 f 390,: I 882.3 508,2
2390,5

5 Egyesített Bölcsődék 40100-02 6 322,t
4 978.Á 1344,3

6322,9

6 Egészségügyi Szo|gá|at 50100 9 738,1 7 646,E 2091,3 9 738,1

7 Tátika Ovoda 60100 992,(
781.1 210,9

992,0

I Gyerek.Virág óvoda 60100-01 | 422,ł
1120.1 302.5

l42f,6

9 Kincskereső Tvoda 60100-02 624,í
491,3 L32,1

624,0

10 Napraforgó ovoda 60100-03 794,( 6f5,2 168,8
794,0

11 Várunk Rád Tvoda 60100-0s 681,2
s36.4 144.8

681,2

ĺ2 Napsugár lvoda 60100-06 465,1
366,3 98.Ú

465,1

13 Százszorszép Tvoda 60100-07 904,:
712,0 19f.3

904,3

14 Sziváľvánv Ovoda 60100-08 819,!
645.6 174,3

819,9

15 Hétszínviľág ivoda 60100-09 701,:
s52,3 149,0

701,3

1,6 Koszoľrł Tvoda 60100-10 449,1
353,6 95,5

449,1

l7 Mesepatota Tvoda 60ĺ00.11 393,i
309,6 83.6

393,2

18 Pitypang lvoda 60100-12 53f,(
418.9 113.1

532,0

t9 Katica ivoda.Bölcsőde 60100-13 1714,',
1350.2 364.5

17Í4,7

20
Németh Lászlrí Altalános

Iskola
71500 3 642,4

2 868.Ú 774,Ą
3 64f,4

2l Lakatos Menyhért Altalános
Iskola és Gimnázium

71s00-01 !907,tr
I s02.1 405.5

1907,6

), Deák.Diák Általános Iskola 71500-02 2 570,3
2 023.9 546,4

2 570,3

23 Losoncĺ téri Álta|ános Iskota 71s00-03 4313,1
3 396.Ą 917,0

43Ĺ3,4

24 Práteľ Általános Iskola 71500-04 0,(
0.c 0,0

0'0

25
Molnáľ Ferenc Altalános

Iskola
71500-05 2 969,2

2 337,9 631.3
f 969,2

26 Vajda Péter Alta|ános Isko|a 71500-06 2 680,1 2110,4 569.9
2 680,3



Béľkom clo

Sorszám Intézmény megnevezése
kö|tségvetési

cím
2012.augusztus-szeptembeľ-október-november

bevétel
(á|l.támogatás'

felĺigyeIeti
támosatás)

kiadás
szemé|yi
juttatás

kiadás
munkaadót

ŕerhelő
iáru|ékok

kiadás
összesen

f7 JEGYMKÁI 71500-07 2 479,4 t 951.9 527.4
f 479,3

28 JEPSZSZI 71500-08 844,1
664,7 179,4

844,1

29 Józsefvárosi ZeneiskoIa 71500-09 2 447,( | 926,7 520.3
2 441,0

30 Váľosĺizemeltetési Szolgá|at 0ĺ 0r0

-Igazgatósélg 80101 0'(
0.0 0.c

0,0

- Jófiúk Biztonsági Szolgálat 80102 0'(
0,0 0,c

0r0

- Telepiiléstizemeltętés 80r03 0'(
0,0 0,c

0'0

. Lé|ek,haz-Lélek Program 80104 5Jrl
43.6 l 1.ó

55,2

. Teleki téri Piac 80105 0'(
0.0 0rc

0,0

Osszesen: 64 403,1 50 689.4 13 713.7 64 403.1

műkłidési cé|taľtalékon 6 856.4

kĺilönbłizet 57 546,7



Címľend 1. számú melléklct

Józscfváľosi onkormán 20|2. év

Po|gármesteri Hivatal
szeľvezeti egységeihez

kapcsoIódás'
nyiIvántartás

11101

Nemzetközi Kapcsolatok
PR tevékenységek és Józsefuarosi

szerkesztése
Polgármesteri és J egyzól
Kabinet' Kulturális Iľođa

Helyi rendelet a|apján kitiintetésekfiez jutalom,

rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális
munką Semmelweis napi ľendezvények,

k<izmeghallgatas, becsületkereszt, munkáltatói
kölcsĺĺn.stb.

Polgármesteri és Jegyzői
Kabinet, Kultuľális Iroda

11105
Tagsági đíjak, alapítványok, civil szerve zetek,

Polgĺźrmesteri
Kabinet, Je gz ői Kab inet,

Kulturális lroda

11107-01 Műki'dési cél és általanos taÍtalék

1t707-03
Fej lesztési céhi vagyo ngazđeůko đasi keret,

céltaľtalék
Egyéb feladatok ( helyr adók, tamogatasok,

11108-01

oktatashoz kaocsolóđó feladatok

Humánszolgáltatási
IJgyosztá|y

Intéznényfeliiryeleti

i szakmai szolgáItatás feladatok

Humánszolgáltatási
IJgyosŻĺÁ|y

Iĺ'tézĺnényfelüryeleti



Címrend 1. számú mellóklet

Józsefváľosi onkormányzat címľendie 20t2. év

Cím és

aIcím Megnevezés

lYreB|cg'yz€s

Po|gáľmesteri HivataI
szerv ezeti egys égeih ez

kapcsolridás'
nyilvántaľtás

11301

Szociĺílis feladatok kivásarlása, szociális
szolgáltatások, pl. Szigony Alapítvany, "LÉLEK

Progľam',

P olgármesteri es Jegłzői
Kabinet,

Humónszolgákatási
Üpvosztálv

IT302 Közfoglalkoztatźs

Jegyzői Kabinet,
Humánszolgáltatási

TTgvosĺá|v

I 1303 Szociális rászorultsági szociáIis segéIyek

Humánszolgáltatási
ugyosnary

Csaláđtámosatási lrođái a

11304 Szociá'lis rászorultsági gyemrekvédelmi segélyek

Humánszolgáltatási
IJgyosztá|y

Csa|áĺltámopaÍási Troĺlái a

71401 üres

11402
Környezetvédelmi feladatok ( parlagf,iíľtás,

kisáIlattetem elszállítas)
Gazdálko đási IJ gy o sztá|y

r1403 Kiiztisztasásí feladatok Gazdálkodási Üsyosztály

17404 Közterĺileti feladatok Gazdálkodási |J gy osztźůy

I 1405 Közľ.ilágítuľ.' kaľácsonyi díszkiviláeítás Gazdálkodrísi ÜryosztáIy

11406 Utkaľ miatti kĺáľtéľítés Jegyztü Kabinet

11407 Teleki téri piac Gazdálkodási |J gy osztá|y

1 1501

Ifiú hĺázasok lakasvásrlrási támogaüásą helý
támogatas

GazdáIkodrás i IJ g osztá|y

11502
Y agy oĺgazdĺá]ko das, elidegenítés,

vagyonnyivántaľtiás'
Gazdálkodás i IJ gy o sztá|y

11601

Józsefü ĺírosiKisfaluKft .áĺtďvégzettntezmeĺý
kaľbantarüások, felúj ítlásoh beľuhĺázások, út és

közteľületek fehii ítása" berúlázása

KisfaluKfr.és a
Gazdálko drási Üryosztály

r1602

Józsefuárosi Kisfalu Kft . által v égzett felađatai
heýiségbérbeadĺĺs, éľtékesítéset táľsashaz

tulajdonosiképvisletlakásgazdőJkodás,önkényes
lakásfog1ďók

kikököztetése,lakóházmiiködtetés,lakásfelúj ítĺás,stb

Kisfalu Kft és a
Gazdálkodási Ügyosztály

11603

Corvin Sétany Pľojekt REV 8RT bonyolításában (
hitel, ktilcsönök,váĺtók ttjrlesztése és kamatai

néIkiil)

Vrírosfejlesztési és

Főépítészi hoda



Címľend 1. számú mellék|et

Józsefváľosi Onkoľm ánvzat címľendi e 2012. év

Cím és

alcím Megnevezés

lvreglegyzes
PoIgáľmesteri Hivatal
szerv ezeti egys é gei h ez

kapcsolódás,
nyiIvántartás

1t604
Magdolna nagyed projekt REVSRt.

bonvolításában
Váľosfejlesztési és

Főépítészi Iroda

I 160s Rehabilitációk, fejlesztési pľojektek
Városfejlesztési és

Főéoítészi Irođa

I 1701

hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése,
váltók és kamatai, kezességvállasok

Pénzügyi ÜgyosztáIy

11702 Polgríri Védelmi feladatok Polgári Védelem

1t703 F (ĺépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése
Főépítész

1r704

Egészségügyifeladatoke||źúása,fogászatiellĺĺtrís
kivasárlásąpivatizáItorvosokáNźtl|a|tkti1tségei,

gyeľmekoľvosi tigyelet díiazasa' stb.

Humánszolgáltatási
IJgyosttá|y

IntéanényfeIüryeleti
Iľodáia

rt705

Tarsashazak vissza és vissza nem térítenđő
felújítrísi tĺímogatĺásai, gázĺez.felújít.íshoz kĺjlcsön

nyúitas' panelprotraÍn
Gazdálkodás i IJ gy osnÄ|y

rr706-0r
onkorĺnĺĺnyzati fu laj donhoz kapcsoló dó fel adatok (

vagyonbiztosítás, szemtink fenye, hőszolglíltaüís)
Polgármesteri Kabinet

11706-02

tnkormĺĺĺryzati feladatokhoz kapcs oló dó
kírtéľítések, tigyvédi díjak, peres ĺigyek'

kĺinywizsgĺálat, valamint etőzőekbeĺnem szereplő
feladatok

Polgármesteri Kabinet

I 1801

Józsefvĺíros Gyermekek Üdtiltetésééľt Kö7haszli
Nonprofit Kft.

Gazdátkođási Ügyosztály,
Humánszolgáltatási

IJgyosttÁ|y
Intézľnényfelĺiryeleti

hodája

11,802

Barka J őzsęfuarosi szÍnház és Kulfurális Nonprofil
Kft.

Gazdálkođási Üryosĺály,
Kultuľális kodája

I 1803 tires

r 1804
Józsefuĺĺľosi Kulturális és Sport Kiemelten

Köáasznú Nonprofit Kft.

GazđáIko drás i IJ g osztÄ|y,

Kulturális hoda

I 180s
Józsefuaľosi Köztisségi Házak Kiemelten

KözhasnńNonprofit Kft.

Gazdálkodás i IJ gy osztźiy,
KulturáIis Iľoda



Címrend l.. számú mellókloÍ

Józsefváľosi onkormányzat címrendie 2012. év

Cím és

alcím Megnevezés

IYreglęgyzes
Po|gármesteri Hivatal
szerv ezeti e gys égei h ez

kapcsoIódás'
nyilvántaľtás

12101 ures

12102 Epítésigazeatasi feladatok
Hatósági Ugyosztá|y
Építésiisvi hodáia

121,03

IgazgatÁsí, ható s ági tevékenységek,
á|Iategészsé.gugyl feladatok

Hatósági lJgyosztÁ|y

r2104 uľes

12105 Gyermekvédelmi feladatok segélyek nélktil

Humánszolgáltatasi
IJgyostĺźiy

Gveľmekvédelmi Irodái a

r2106 Gyáĺnhivatali feladatok GviámhivataI

12r07
okmanyiroda és Ügyfélszolgĺĺlati |J gy osztá|y

tevékenységei

t2201-01 Hivatalmfüödtetése
Szervezési és Uzemeltetési

Iiovosztálv
12201-02 Hivatal informatikai fę|adatai Iegyzói Kabinet

t2201-03

Hivatal munkáj át segítő szakértői, tĺgyvédi
díjak,Iso' vagyonértékelés, belső ellenőrzés,
foglalkozásegészségiigyi feladatot és egyéb

előzőekben nem szereplő feladatok

Jegyzői Kabinet

12201-04 Nemzetiségi onkormránlłzatok mfüödtetése

Jegyzói Kabinet,
Szervezési és Üzemeltetési

Üevosztálv

t2202
Hivatal a|kalmazottainak bérei j utüatásai,

tovőbbképzése,vezetőkreprezentációia'stb.
Jegyzői Kabinet

12301
Képviselők,tisztségvis elők,kĺilső bizottsági tagok

díiazźsaĺ, költséstérítés ei
Iegyzői Kabinet és

Polgáľmesteri Kabinet

12302 ures

30100 Kči zt e r ťil e t-fel iigl e I et
öndllőan mííködő és

sazdúIkodó intézménv
30101 Közteľiilet.felügyeleti felaladatok
30102 T érťĺgy eIő -kameľedszer műkö dtetés e

30103 Kerékbilincselési feladatok
30104 Kerületőrségi feladatok
30105 Paľkolási feladatok



Címľend 1. számú mel|éklet

Jĺízsefuárosi onkoľmánvzat címľendie f0Í2. év

Cím és

aIcím Megnevezés

lYregfegyzes
Po|gármesteri HivataI
szerł ezeti e gys é gei h ez

kapcsoIódás'
nyilvántartás

40100
Józsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti

Käzpont
önállóan mÍikiidő és

gazÄá|kodó intézmény

40100-01 o szir őzsa Gon dozó Szolgátat
önállóan műkiidő

intézménv

40100-02 Ecyesített Biilcsődék
önállóan műkiidő

intézménv

50100 Egészs égügyi Szolgá|at
tinállóan működő és

eazdáIkodó ĺntézmény

60100 Tátika Napkiiziotthonos óvoda
iinállóan műkötlő és

ĺ ezł| Á|k o t| ő. in tézm én v

60100-01 Gyeľek-Viľág Napktiziotthonos ovoda
önállóan mĺĺkiidő

intézménv

60100-02 Kincskeľeső Napkiiziotthonos óvoda
önáIlóan műkiidő

intézménv

60100-03 Napraforgĺó Napkiizĺotthonos ivoda
tinál|óan mÍikiidő

intézménv

60100-04 ures

60100-0s Váľunk Rád NapkiizÍotthonos ovoda
önállóan műkiidő

ĺntézménv

60100-06 Napsugáľ Napktiziotthonos óvoda
iináIlóan működő

intézménv

60100-07 Szánszorszép Napktiziotthonos ovoda
önáIlóan műktidő

intézménv

60100-08 Szivánvány Napkiizĺotthonos ovoda
önállóan működő

intézménv

60100-09 Hétszínvĺľág Napkiizĺotthonos ovoda
önállóan működő

intézménv

60100-10 KoszoľrÍ Napkiizĺotthonos óvoda
önáIlóan műkiidő

infézménv

60100-11 Mesepalota Napkiizĺotthonos ovoda
önállóan mĺĺkiidő

intézménv

60100.Í2 PÍtypang NapktizÍotthonos ivoda
önáIlóan műkiidő

intézmény

60100-13 Katĺca ovoda.BöIcsőde
tinállóan műkiidő

intézménv

71500 Nómeth Lőtszlő rĺltalános Iskola
önáIlóan működő és

eazdálkodó intézménv

71500-01
Lakatos Menyhért ÁItalános Művelődési

Központ
önállóan működő

ĺntézmény

71500-02 Deák.Diák Általános Iskola
önállóan műkŕjdő

intézménv



Címrend 1. számú mellóklet

J őzs efv á,r osi Ônko ľm ányzat címľen dĺ e 20 12. év

Cím és

alcím Megnevezés

rvrcEJEg,yzEs

PoIgáľmesteľi Hivatal
szerv ezeti egy ségeihez

kapcsolódás'
nyilvántartás

71500-03 Losoncĺ té:ri A|ta|átnos Iskola
önállóan működő

intézménv

71s00-04 P ráter Á]talános Iskola

iinállóan műktidő
intézmény 2012júIius
31.naniától messzűnt

71s00-05
Molnáľ F'erenc Maryaľ.Angol Két Tanítási

NvelvĺÍ Általános Iskola
iinállóan műkiidő

ĺntézmény

71s00-06
Vajda Péteľ Enek.zenei Altalános és

spoľtiskola
önáIlóan műkiidő

intézmény

71.500-07

Jĺízsefváľosi Erységes Gyĺó5pedapgógĺaĺ
Módszeľtanĺ Ktizpont és Általános Iskola

önáIlóan mĺikiidő
intézménv

71500-08
Józsefváľosĺ Egységes PedagógÍaĺ Szakszo|gáiat

és Szakmai Szoleálta tő Intézménv

önállóan működő
intézmény/ Nevelési

Tanácsadó új elnevezése
2012. ianuár l-től

71500-09 J őzsefv ár osĺ Zeneiskola
önállóan mÍikiidő

inŕézménv

72100 Józsefuárosĺ Intézményműkii{tętő KtizBont
fináIlóan m,ĺiködő és

gazdálkodó intézmény

80100 Városĺizemetetési Szolgálat
önáIlóan mĺĺköđő és

sazdálkodó intézménv
80101 trgazgatőság
80102 Jófifü biztonsási Szoleálat

80103
Településiizemeltetés/S zafuai Központ/S zakrnai

Telephely
köztisztaság,rit-paľk

kaľbantartás
80104 LELEWIAZ. LELEK PRoGRÁM
8010s Teleki Téri Piac


