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Tisztelt Képviselő.testůilet!

A 2013. február 20-i testĹileti ülés f. Pénzngyi költségvetési előterjesztések 1. pontjában
targyalandó ,,A Jĺózsefuárosi Onkorm ányzat 20Í3. évi ktittségvetésľől szólĺó rendelet
tervezete,, című előterjesztéshez csere előterjesztést, rendelet-tervezetet és tábIázatokat
kaptak.

Tájékoztatom onöket, hogy a könywizsgálók kérésére a táb|tvatokban - rendelet tervezet 2.

szźĺmu,6. számu melléklete, az előterjesńés 1. sztlmű' melléklete - technikai módosítást kellett
elvégezĺi, melynek keretében a ťlnanszirozási bevételekből és kiadásokból a kolcsön nyújtás
és kölcson törlesztés e|őirźnyzatokat át kellett helyezni a múkĺjdési, felhalmozásibęvételek és

kiadások kozé.Ez źital akĺiltségvetés füösszege nem változott.

A fentiek miatt módosítani kellett az eLőterjesztés 3. oldalán megjelenó összegeket is,
valamint a költségvetési ľendelet 3. $-át.

Az eliĺteqesztésben javitásra kerÍilt a fentieken kívül két elíľás, melyeket dőlt betrível
jelölttink:

- 4. oldal utolsó bekezdéséb en a 20|3 . évi engedéIyezett létszźtm helyesen 1 .506,7 5 fő,
az engedé|y ezelt Iétszźlm csökkenés 5 3 5, 5 fő.

- a 8. oldalon a Műkiidési és felhalmozási bevételek Íő cím alatti bekezdés 3.

mondatában a költségvetési támogatás 312.858 e Ft-talnĺjvekedętt.

Az e|őterjesńés2. számumelléklete nem volt postázva, ez új melléklet.

A könywizsgáIők a fenti váItońatások ťrgyelembe vételével adtak meg véleményijket az
előterj esĺésľől és a ľendelet-t erv ezętrő|.

Budapest, 2013. februaľ 1 9.
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Budapest Józsefvárosi onkormá nyzat
Kénviselő-testület e számár a

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2013. február 20. . sz. napirend

Táľgy: A Józsefuárosi Önkormányzatf0|3. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a hataľozat és a rendelet elfogadásĺához minősített
szav azattobb s é s szĹiksé s e s.

JocIrcoNľRoLL:DR.uÉszÁnERIKA ĺĺlpcyzo ,L ,,$Äł.r 5*L" t.-

ElorÉszÍľo SZERVEZETI pcysÉc: PÉNZÜGYI ÜcyoszrÁl.y

KÉszÍrprrp (ÜcvIľľÉzo Neve): PÁRIS GwlÁNÉ, MoI,NÁn ANľaLľÉ, BózsóNÉ KovÁcs Eva

PÉi.ĺzÜcu FEDEZETET lcÉNyBI- lcazolÁs: .d.\-:, r

BeľľRreszľÉsnn ALKALMAS :

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi X
Határozati j av aslat a bizottság' számáÍa

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü letnek az e|óteri eszté s me gtár gy a|źsźú.

Tisztelet Képviselő-testület!

Magyarország20|3. évi központi költségvetéséľől szó|ő 20If. évi CCIV. töľvény (a továbbiakban:
költségvetési torvény) hatźrozza meg az önkoľmányzatok központi költségvetési Lámogatását. A
tervezési, gazdá|kodási, e|számo|ási szabályokat elsődlegesen źV źi|amhźnartásľól szóló fDII. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban.: Aht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368120Il. (xII.31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Avľ.) szabźiyozza.

A ktitelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairől szóló f0II. évj
CLxxXx. töľvény (a továbbiakban: Mötv.) és azágazati jogszabá|yokhatźĺrozzák meg.

A Képviselő-testület az onkormányzat 20|3. évi költségvetési koncepciójźÍ a 4f1lf0l2. (Xu.06.)
szttmű határozatÍa| fogadta el. A 2013. évi átmeneti gazdá|kodás szabá|yait a 64/2012' (Xil'13.)
önkormányzati rendelet tarta|mazza.

ez lnt. 24' s G) bekezdése a|apján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testtilet részére
tájékoztatásu| az alábbi mérlegeket és kimutatásokat ke|l szöveges indoklással együtt bemutatni,
melyek az e|óterj esztés mell ék leteit képezik :

1 . Helyi önkoľmányzat költségvetési mérlegét kozgazdasági tagolásban
2 . E| őir ány zat f e|használ ás i ütemterv et



3. Több éves kihatássaljáró döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesífve is
4 . Kö zv etett támo gatásokat

2013. évtő| az ĺinkormányzati fe|adatellátás, ezze| egyutt a ťlnanszitozási rendszer is alapjaiban
változik meg. A helyi önkormányzatok által koľábban ellátott feladatok jelentős részét az á|lam veszi
át. A helyi önkormányzatok számára kotelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, aZ
önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve.

Az Möw' 23. $ (5) bekezdése szerint a kerületi önkormányzatfe|adata különösen:
1. helyi közutak, kozterek és parkokkezelése,fejlesztése és Ĺizemeltetése;
2. tulajdonában ólló kozterületek használatóra vonatkozó szabdlyok és díjak megállapítása;
3. a parkolós -üzemeltetés,'
4. óltalđnos kozterület-felügleleti hatáskor a ker.ület kozigazgatási határán belĺil;
5. he Iy i t e I ep ül é sľ en de z é s, t e l e pül é sfej l e s z t é s ;
6. helyi településrendezési szabályok megalkatása (fővórosi településrendezési terv alapján);
7' turizmus sal kapc s olatos feladatok ellótós a ;
8. ip ar i é s ker e s ke de l mi t ev é keny s é gge I kap c s o l at o s s z ab ály oz ás i j o gkor a k ;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
]0. óvodai ellátas:
] ]. szociáIis, g,lermekjóIéti szolgáltatasok és eĺlótasok;
12. a terüIetén hajléhalanná vált személyek elĺátásának és rehabilitációjának, valamint a

haj lé ktalannó válás me gelőzés ének biztosítás a ;
I3. a helyi kazművelődési tevékenység támogatása, a kulturális orölrség helyi védelme;
14. sajĺźt tulajdonú lakas- és helyiséggazdólkodás;
I 5. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
]6. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési

Iehetőségeinek biztosítása, ideértve a hénégi drusítds lehetőségét is;
l7. keľületi sport és szabadidősport támogatósa, ifiúsági tigyek;
]8. kozreruijködés a helyi közbiztolĺság biztosításában;
]9. nemzetiségi ügłek.

A magasabb szintű jogszabályok az önkormányzatok tervezésio gazdáůkodátsi szabáIyait jelentősen
módosították.
Eváitozások fő elemei a következők:
. az Önkormtnyzat koltségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait nem csak előiľányzat-

csoportok' kiemelt e|oirttnyzatok szerint kell bemutatni, hanem kĺjtelező feladatok, önként vállalt
feladatok, á||ami (á||amigazgatási) feladatok szerinti bontásban is meg kell tenni, figyelemmel az
ĺnt.zs. $ (2) bekezdés a) pontjában foglaltakľa.

o a költségvetés kiemelt e|őirźnyzatai is megvá|toztak, a ťlnanszirozási műveletek a hiteleken,
váltókon kívül bővültek az önkormányzat és a költségvetési szervek közötti támogatás átadźstlva|,
az önkormźtnyzat á|ta| nyújtott kölcsönok visszatértilésével, kölcsönök nyujtásával' valamint az
e|ő zó év i szab ad p énzmaradv áĺvry a|.

o a költségvetési egyenleget ki kell mutatni működési, felhalmozási' finanszírozási csoportosításban
is.

o azMotr. 111. $ (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem teľvezhető.

Á kiiltségvetési ľendeleta|kotás módosításai
A kciltségvetésről szóló önkormányzati rendelet alkotása az Aht.23. $ (l) bekezdésén alapul, mely
szerint a helyi önkormányzat a költségvetését koltségvetési rendeletben á||apitjameg.

A korábbi évekhez képest az Aht. előírásai a rendeletben szabá|yozandó hatásköľökľe vonatkozőan
vá|toztak.
A módosítás lényege, hogy a bizottságoknak megszíĺnt az e|olrányzat módosíŁási és e|óirányzatok
kozötti átcsoportosítási hatáskörei.
Az Aht. a polgármester számára teszi lehetővé a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak
módosítását és a kiadási előiľányzatok közötti átcsoportosítást. (34. $), mely szabá|yozássa|



összhangban źú1r az Avr. 43lA. $-ban foglaltak' aZaZ a koltségvetési ľendelet a helyi önkormányzat
költségvetési kiadási kiemelt elóiráĺyzatai közötti átcsoportosításľa a polgármester számára
fe|hata|mazást adhat.

Fentiek a|apján a polgármester hatáskorére vonatkozó szabźiyokat a rendelettervezet ,,7. Atruházott
hatáskörök'' cim tarta|mazza.

't'ovábbi jelentos vźitozäs, firyelemme| az Aht. és az Avr. vonatkozó szabá|yaira hogy a költségvetési
szeľvek

- módosíthatják a bevételi e|óirźnyzatokon belül a miĺkodési és a felhalmozźsi cé|il támogatás
á||amhtutartáson belülről, és a műkodési és a felhalmozási tltrett pénzeszkoz e|őirźtnyzatát,és

ki adásai e|oir ány zatait,
- a kiadási e|óirányzataikat egymás kozött átcsopoľtosíthatják, mely magźlban foglalja a kiemelt

e|őir ány zatok közötti átcsoportosítást is.

Mindezek alapján a fentiekre vonatkozó szabá|yokat az önkormányzati rendeletben nem lehet

megjeleníteni.

Az Avr.27. $-a szerint
,,27. s Q) A jegłző a költségvetési rendelettervezetet a koltségvetési szeryek vezetőivel eglezteti,

annak eľedményét írasban rogzíti, majd a rendelettervezetet és az egłeztetés eredményét a
polgármester a szervezeti és miikodési szabóĺyzatban foglaltak szerint a képviselő-testüIet
b izotts ágai elé terj eszti.

(2) A polgármester a képviselő-testĺilet elé terjeszti a bizottságok áltaĺ megtárg)lalt
rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalóbb a pénzüg1łi bizottság írásos véIeményét.,,

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés tervezete a

Yánosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottságnak töľténő kiküldéssel egyidejűleg megküldésre kertilt a
kĺjzalkalmazotÍakat tömörítő szakszervezeteknek (rÉľ), a költségvetési szervek vezetőinek, melyet
2013. február 18. napján tárgya|nak. A bizottsági határozat és az egyeztetés eredményéről készült
jegyzőkönyv és az önkormányzat konyvvizsgtiőjźnak írásos véleménye, a képviselő-testĺ'ileti ülés

napján kerül kiosztásra.

Az elmúlt évekhez hasonlóan atervezés során a Polgármesteri Hivatal szakmai szeĺłezeti egységei és

a költségvetési szervek javaslataikban elkülönítették az áthtlzódő feladatokat, az átmeneti
gazdálkodásról szóló önkoľmányzati rendeletben nevesített feladatokat, a kötelező és az önként vá||a|t

feladatokat, valamint mindezek megvalósításához szükséges foľrásigényeket.

A költségvetés összeá||ittsánźń továbbra is azt az e|vet követtük, hogy a fejlesztési forrásokat

ténylegesen a fejlesztésekľe fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

Az onkoľ mányzat 20t3. évi kłiltségvetése
o tárgyévi működési bevételek

o finanszírozásiműködésibevételek

összesen

o működési kiadások összesen

. működési bevételi többlet

o tárgłévifelhalmozási bevételek

o fi,nanszíľozásifeĺhalmozasi bevételek

összesen

o felhalmo zási, feIifiitźtsi kiadások összesen

o felhalmozásihiány

13.967.592 e Ft

5.851.685 e Ft

19.819.f77 eFt

19.034.ff5 eFt

785.052 e Ft

2.886.161 e Ft

399534 e Ft

3.285.695 e Ft

4.070.747 eFt

785.052 eFt



Az tnkormányzatbevételi és kiadási nettó előirányzata I7.862.773 eFt.

I. A ktiltségvetési szeľvek beteľj esztett ktiltségvetésének ismertetése

Kiadások
A költségvetési szervek költségvetésuket az alapitő okiratban meghatározott feladatokľa, va|amint az
előző években meghatár ozoÍt fe|adatbővülésekľe tervezték meg.

A korábbi önkormányzati fenntartásri általános iskolák - amelyek f013. januźlr l-jétől a Klebelsberg
Intézményfenntartó Kozpont (a továbbiakban: KIK) fenntaľtásába kerültek - műkodtetéséről
(technikai dolgozók, kozuzemi, karbantaľtási és egyéb költségek viselése, étkeztetés biztosítása) az
onkoľmányzatnak kell a továbbiakban is gondoskodnia. Ezen fe|adatokat az Önkormányzat a
JózsefuáľosiIntézményműködtető Központ (a továbbiakban: JIK) keretei közott bonyolítja.

Személyi kiadások
A költségvetési szerveknél a személyi juttatások e|őirányzatán beltil a béreket az engedé|yezett
|étszámravetítve, a nullbázisli tervezési módszerrel állapítottuk meg a koncepcióban előírtak szerint.

Az a|ábbiakban kĺiltségvetési szervenként mutatjuk be a változásokat.

A Józsefuáľosi KözterĹilet-felügyelet és a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban:
JVSZ) személyi juttatási e|őkźnyzatáná| a 20If. évben jóváharyott |étszámbővités, valamint a
rendkívĺĺli munkavégzés miatti többletkĺjltségek kerĹiltek Íigyelembe vételre.

A JVSZ vezetőjének kezdeményezése a|apján a költségvetés a fentieken kívül taľtalmazza a
keľĺ'iletgondnoki feladatok 2013. március l-jétől 70 eFt/főlhó összegre eme|t diját, mely járulékokkal
egyĺitt |2.|78 e Ft éves szinten, melyet a 80103 címen jelenítünk meg. Az emelés indoka, hogy az
elmúlt év tapaszta|ata a|apján az źital'uk ész|e|t, bejelentett közteľiileti/koztisztasági esetek számának
növekedése. Továbbá a tanácsadói (ogi), műszaki ellenőri tevékenységek díját a 80104 címen
járulékokkal egytitt 6ff eFt osszegben, az informatikai feladatok ellátásának megbizási díjtń a 8010i
címen járulékokkal eryütt f.983 e Ft összegben, valamint a foglalkoztatottak műszak pótlékát
átalányösszegben.

A köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft. A Polgáľmesteľi Hivatal személyi juttatás e|oirányzata
2013. mźtrcius l-jétől 5 fő |étszámbővítés figyelembe vételével keľült meghatározźtsľa, tekintette| arra,
hogy a Fővárosi Kormányhivatal kerületi hivata|ához átadott |étszám után megmaradó létszámmal a
Hivatal feladatait csak jelentős tulmunkával tudja ellátni. Indokolja továbbá a|étsztlmemelést, hogy a
hivatalvezetés a Hivatal míĺködésével kapcsolatos kiemelt szervezetfejlesztési feladatok végrehajtását,
valamint az önkoľmányzati gazdá|kodással, beruhazásokka|, pá|yázatokkal kapcsolatos projektek
megvalós ítá sát tuzte ki célul.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése a fentieken kívi'il tarta|mazza..
- megbízási dijak (informatikai' karbantaľtói, egyéb iigyviteli tevékenység) koltségét éves szinten a

12202 címen járulékokkal egyi'itt 10.133 e Ft összegben.
- az e|őző évekhez hasonlóan a szabadidő megváltás, a keľeskedelmi egységek éjszakai hatósági

ellenőľzéséért, az anyakonyvvezetők hétvégi munkavégzéséért, a munkaľendtől eltérő dolgozók
juttatásait a72202 címen, melynek összege jáľu|ékokkal együtt 35'|47 eFt.

A költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatások előirźtnyzata tartalmazza a kafetéľia éves
összegét, a munkába járás koltség!érítését, a továbbképzési költségeket, a jubileumi jutalmat és a
hűségiutalmat. A kafetéria összege köztisztviselők esetében bruttó 200 e Ft/fő/év, a többi alka|mazott
esetében bruttó I75 eFt/fó/év.

2013. évben az e|ózo évek gyakor|ata szerint nem keľült tervezésre a' betegszabadság és a tźtppénz
hozztĄźru|ás, ezek fedezete aZ évközi bérmegtakarítás lesz. A|talános, vagy kiemelkedő
munkavégzésért járó jutalom szintén nincs tervezve.

osszességében megállapíthatő, hogy a f0I3. évi személyi juttatás e|őirźnyzata kertileti szinten 75,I
%o-aa201f. évieľedeti e|őirányzatnak.A201'f. éviengedélyezett|étszźtm2.04f,25 fovolt, a20I3.évi
I.506'75 fő, mely tartalmazza a hivatali 5 fós létszámbővítést is. Keľületi szinten az engedé|yezett
|étsztlm 535.5 fóvel. azazf6%o-ka| csökkent.



A munkáltatót terhelő járulékok a jogszabá|yban meghatározottak a|apján kerültek tervezésľe,
ugyanakkor, a költségvetési törvény előíľása a|apján a f5 év alattiak és az 55 év felettiek
foglalkoztatásából adódó szociális hozzájáru|ási adó megtakarítást a kĺizponti költségvetés felé, be kell
ťlzetni.

Dologi kiadások
A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük, hogy az e|őirtnyzatok biztosítsák a működtetést,
fedezetet nyújtsanak az e|őre vállalt koteleze'ttségekre. A közĺizęmi ĺlijak, a vásárolt é|ęlmezés a f012.
évi átlagos éves inflációva| (5,7%o) emelt összegben keriiltek meghatźrozásra.

Az a|źtbbiakban költségvetési szervenként mutatjuk be a változásokat.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai a hatósági feladatellátás és a hivatal működtetését biztosítja.
Továbbá önként vállalt feladatként speciális szaktudást igénylő tanácsadói feladatok ellátasára nyújt
fedezetet a If201-03 címen, melynek összege osszesen 16.420 eFt.

A Jőzsefvźlrosi Egészségtigyi Szolgálat (a továbbiakban: JESZ) dologi e|óirányzata 20|2. évi oEP
támogatás szabad pénzmaradványáva| együtt biztosítja az intézmény műkodését. Ezen belül tervezte
meg a költségvetési szervek alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi e||źtásźt', valamint a
privatizźt|t háziorvosi praxisok műkodtetéséhez szükséges költségek átvállalását, melynek fedezete
onkormányzati támo gatás.

A JIK költségvetése a fentieken kivu| taľta|mazza:
- a7fI0I címen, egyszeri kiadásként a Baľoss u. 84. szám alatti központban az inteľnet kiépítésének

költségét, az átko|töztetés koltségét, összesen 2.300 e Ft összegben.
- a 72103 cím előirányzata az oktatási intézmények működtetési és étkeztetési költségein kívtil

18.852 e Ft összegben a 20l20|2.(vIII.31.) EMMI rendelet szerinti kötelező eszközök és

felszerelések pótlását. Ezek a költségek az oktatáshoz kapcsolódőak ezért azt a I(K-nek kell
ťlnanszírozni.

- a ,72|02 címen az óvodák működtetési költségét és az étkeztetés koltségét, továbbá a kötelező
eszközbeszerzéseket 1.890 e Ft összegben.

- a72103 címęn a Raul Wallenberg középiskola étkeztętési költségeit 8.749 e Ft összegben, mely
f013. január l-jétől önkormányzati feladat. Az éves kóltsége, melyet az onkormányzatnak kell
kigazdálkodni az étkezők szimátő| függ, de megközelítőleg 8.749 e Ft.

Az óvodák költségvetésében a szakmai anyagbeszerzések szerepelnek, melýől a kőte|ezó
eszközbeszerzés összege 1.806 e Ft'

A Jőzsefvárosi Közterĺ'ilet-felügyelet költségvetése a fentieken kivu|tarta|mazza:
- a Képviselő-testĺilet á|ta| e|fogadott feladatbővülés miatti előzetes kötelezettségvállalásokat,

melyek nagyobb hányada egyszeri kiadás.
- a térfigy e|ő rendszer működtetésével kapcsolatos kiadásokat.
- a parkolási feladatokkal kapcsolatosan 50.000 e Ft összegben a végľehajtási költség címen, és ezze|

egyidejűleg a bevételi e|óirányzaÍ. is megemelésľe kertilt vgyanezen összegben.

A JVSZ dologi e|őirźnyzatok tervezésénéI a f0I2. évi tényadatokat és az évközbeni e|őirźlnyzat
módosításokat vettük figyelembe. A 80103 címen önként vállalt feladatként, 1.000 e Ft összegben a
Föld napja rendezvény anyagköltségei (kesztyűk, zsákok, kerti szerszámok' festék) szerepelnek. A
8010l cím a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-nek (Mátyás tér 15.) szerződés a|apjźtn

ťl zetendő béľl eti díj ra taľtalm az e|őir ány zatot.

osszességében a dologi kiadások e|őirźnyzata a 201f. évi erędeti e|őirányzathoz képest kerületi
szinten 8,3%o-a| emelkedik, melyet a magas köziizemi díjak, az étkeztetés, a f0I2. évi
feladatbővĺilések (Közterület-felüryelet, JV SZ) okoznak.

A mĺĺktidési célú átadott pénzeszköz á||amháztartáson beltilre elóirányzat a Kĺjzterület-felüryelet
költségvetésében a térfigyelő-rendszer működtetésére megkötöÍt szerződésben foglalt ĺisszeget
tartalmazza.



A felhalmozási' felr'ijítási előirányzatokat feladatonként a rendelet tervezet 6. számű melléklete
rész|etezi, melyben a részben már előre vállalt kötelezettségek, a jogszabályok szerinti
kötelezettségek, a miĺködtetéshez, a feladate||źńźshoz szükséges beszerzések, felújítások szeľepelnek.
A JVSZ felújítási e|óirźlnyzata a köztertiletek felújítására terjed ki. A Józsefuárosi Kĺjzteľület-
felügyelet költségvetése az e|őre vállalt kötelezettségen feliil a Német u. |1-I9. szám alatti hátsó
épületrész felújítására 30.000 e Ft osszegettarta|maz.

Bevételek

Műkiidési bevételek

A koltségvetési szęrvek bevételeiket a magasabb szinttĺ jogszabályok, az önkormányzati rende|etek és
az e|őző években teljestilt bevételek figyelembe vételével határoztákmeg.

A Józsefuárosi Ktizterület-feltigyelet költségvetése magában foglalja a bővített parkolási helyekből
szźtrmaző parkolási bevételt, valamint avégrehajtźlsok eredményeként várható bevételeket is.

A JIK költségvetésében az iskolák, az ővodák étkezés térítési díja f0I3. máľcius 3l-től a 20|2. évi
átlagos 5,7%o-os inflációval emelt összegben került megtervezésre. A Raul Wallenberg középiskola
étkeztetési térítési díja nem került megtervezve, mert a kiadási e|őirányzat az étkeztetési szolgáltatás
költségei és a térítési díj kĺilönbözeteként került meghatáľozásra.

Az á|ta|ános iskolák kötelező eszkoz beszerzéseit, valamint a sza|<lrlai anya9 beszerzéseket töľvény
szerint az á||am ťlnanszirozza, ezért bevételként, mint miĺködési célú átvett pénzeszkoz
á||amhźntartáson belĺilről került megtervezésre, i8.582 e Ft összegben.
Az önkormányzat koltségvetése jelenleg nem tarta|mazza az iskolai épületek esetleges hasznosításából
származő bevételeket, tekintettel arra,hogy ahhoz a KIK előzetesen hozzájáru|ása szükséges.

A JESZ az ę|őzo évi összegben teľvezte a mrĺködési bevételeit, az oEP támogatás összegét pedig a
2012. évhez képest emelt <isszeggel.

il. o nkoľm án yzati fe|ad'atok kii lts égvetés ének is m ertetése

Kiadások
A szem élyi j uttatás o k előir ány zata tarta|mazza:

- a II101 címen a tisztségviselők bérét, juttatásait, a képviselők, bizoffsági tagok - beleértve a
kozbeszerzési eljárásokban e|járő bírálói bizottságot is dijazását, költségtérítését, a
ti sztsé gvi selők, bi zottságok saj át kereteiből a béľj ellegű kiadásokat.

- a 1II04 címen a kittintetések pénzbeli elismerésére szolgáló keretosszeget.
- a 11103 címen a Józsefuáľosi Ujság szeľkesztoségében foglalkoztatottmegbizźłsi díját.
- a 1i301címen és a 11603 címen a pľojektekhez,ptiytaatokhoz kapcsolódó juttatásokat.

A munkáltatót terhelő járulékok a jogszabá|yok alapján kerültek tervezésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások e|őirányzata az e|őre vállalt kĺjtelezettségeket' tartós, vary meghatározolt időre
kötött szeľződésekből eľedő kötelezettségeket, vagyonbiztosítási dijat, perköltségeket, eljárások során
kötelezően ťrzetendő koltségeket, tanácsadói dijakat, szolgáltatások kĺiltségeit taĺta|mazza.

A dologi előirányzatokon belül a nagyobb volument képviselő kiadásokat lakás és
helyiséggazdálkodás, törzsvagyon miĺködtetés, Corvin Sétány Projekt, Magdolna Negyed Progľam
III., egyéb projektek _ a rendelet tervezet 7-II. sztmú mellékletei rész|etezik. A beteľjesztętt
koltségvetésben azok a pľojektek szerepelnek, amelyek 20l3.ban új fonást igényelnek.

A dologi e|óirányzatok az alábbi egyszeľi kiadásokat tarta|mazzźtk:

o a 11101 címen a Józsefvárosi Újságban megjelenő 2OI3. évi beszámoló készítésének költségét
2.500 e Ft összegben, annak érdekében, hogy a józsefuárosi polgárok tifogő tájékoztatást
kaphassanak a keľÍileti fej|esztésekrol, eľedményekről, Józsefuáros jövőképéről.



. a 1l103 címen önként vállalt feIadatként online kozvetítésre f.794 e Ft-ot, médiafigyelésre, Helyi
Témában Józsefuárosról hiľdetési felĺilet megvásárlástlra f.982 e Ft-ot. A józseftáľosi polgáľok
internet segítségével élőben kĺjvethetik a képviselő-testĹileti tilés menetét, valamint a lakosok a
kerületet érintő aktuális kérdésekľől, fejlesztésekről, és beruházźlsokĺól havi rendszerességgel
tájékozódhatnak. A Heti Yáiasz Pest-Budai Látkép című havi mellékletében felĹilet megvásáľlására
f.540 e Ft-ot, melynek célja, hogy országos szinten kĺ.lmmunikálva népszeriisítse Józsefuáľos
beľuházásait, fejlesztéseit és eredményeit, megerősítve ezze| a lokálpatriotizmust és a kerület
tudatos újjáépítését.

o a l |70f címen kötelező feladatként katasztrófavédelmi feladatok' továbbá ťuz- érintésvédelem,
egyéb feladatok e|látását éves szinten 3.|75 e Ft összegben.

. 11405 címen önként vállalt feladatként 15.000 e Ft összegben a kaľácsonyi diszkivi|ágitás
költségeit.

o 1150f címen az Orczy kertben végzeÍt beruhrázások piaci értékének megállapítása céljából
étékbecslő dijazását 2.000 e Ft összegben.

o a 11703 címen önként vállalt feladatként a közterületi koncepció készítésére a3312013.(II.06.)
száműhatátozatban jóváhagyott 10'000 e Ft helyett 2.000 e Ft-ot, meľt a végrehajtás egyetemisták
bevonásával és a Hivata| adatbázisának felhasznźúásáva| valósul meg.

o a 11703 címen kötelező feladatként a ĺorÉsz és a JKSZT tervek átdo|sozźLsźLra 8.000 e Ft
keretösszeget'

o a 1 1706-02 címen önként vállalt feladatként pénzugyi, banki tanácsadói, közbeszerzési és egyéb
tanácsadói díjakľa éves szinten 18.118 e Ft-ot. Avezetói, a képviselő-testiileti, a bizottsági
döntések előkészítéséhez indokolt a speciális szaktudást igénylő szolgáltatasok igénybevétele.

. a 11701 címen belül a hitel-Váltó kamatťlzetési kötelezettség éves összegének a 40%o-os

átvállalással csokkentett összegét aze|óterjesztés3/a. számű mellékletébenrész|etezettek szerint.

. a 11605 címen kötelező feladatként a Teleki téri piac konténer bérlésének éves díját a kivitelezési
határidőre tekintettel 25.395 e Ft összegben.

A működési célľa átadott pénzeszközłĺk e|őiľányzata az Önkormányzat á|ta| alapított gazdasági
társaságok támogatását tarta|mazza. melyek a társasági uz|eti tervében megjelenő feladatok
ťlnanszir o zttsára ford Íthatók.

A Ludovika Campus projektre, valamint az Orczy-kert átadását érintó tárgyalásokra tekintettel a
Józsefuárosi Kulturális és Spoľt Kft. támogatása az I-III. negyedéves időtaľtamra vonatkozik.

A benýjtott költségvetés az túmeneti gazdtikodási időszakban megllatźtrozott tttmogatási összegen a
Bárka Józsefuárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. tekintetében további támogatást nem
tarta|maz, mivel a Gazdasägi lgazgatő tájékoztatźsa szerint további műktidésük az źil'ami és

minisztériumi támogatásból biztosított.

A Jőzsefvárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Kft. f013 ' évitámogatási összege, azonos a201f . évivel'

A Józsefuárosi Közösségi Hźnak Nonpľofit Kft. támogatása az üzleti terv javaslata a|apjźtn a
költségvetési ľęndelettervezetben szereplő támogatás összege 311.833 e Ft, mely magában fog|a|ja a
201f. évben előre vállalt új feladatokat, a H13 teljes éves működtetési koltségeit, valamint az EU-s
pźiyázatokbóleľedőszo|gá|taÍźsokbiaosításánakkoltségeit.

A mtĺködési célra átadott pénzeszköz e|óirányzata tarta|mazza a Képviselő-testtilet źita| e|ozetes
kotelezettség vállalásként elfogadott REV8 ZÍt.24.966 e Ft összegű működési támogaÍását.

A mÍikodési cé|ra átadottpénzeszkoz źů|amhánartáson belülre e|oirźlnyzatźtn a l1105 címen tervezésľe
keľült a Rendőrség támogatźsa, melynek összege 6.000 e Ft, a támogatás cé|járőI a Képviselő-testtilet
év közben fog dönteni. A Katasztrófavédelmi Igazgatősźrytttmogatásának összege 2.000 e Ft.



A felhalmozási' felújítási kiadásokat címrend szerint, feladatonként a rendelettewezet 6-11. számú
mellékletei tarta|mazzák. Itt került megtervezésre a Józsefvárosi Galéria felújításához szükséges
tobblet költség, melynek összege I7.I23 eFt.

A felhalmozásra átadott pénzeszktiztik közott önként vállalt feladatként a 11705 címen atźtrsasházak
részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás 70.000 e Ft összegben, visszatérítendo támogatás
40.000 e Ft összegben szerepel.

Finanszíľozási kiadások kozüĺ jelentős nagysá,grenĺĺet képvise| a hitelek, vált'ĺik törlęszÍésę. A
költségvetési törvény szęrint a kerületi cinkormányzatok f0I2. december 3l-én fennálló
adósságállományának, valamint ezen adósságnak az átvźi|a|źts időpontjáig szźtmítoĹt járulékai
összegének 40oÁ-át átvźi|a|ja. Ettől magasabb összegben is megállapodhat az állam aZ
önkoľmányzatta|. Az önkormányzatok f073 ' február f8-áig megállapodást kötnek az adősságáŃállalás
pontos méľtékéről. Az á||am 2013. június 28-áig megállapodást köt az onkormányzatokkal és azok
h ite l ező ive l adó s s ág v agy ťlzetési kötelezetts é g áfi á||a|ásár ő|.

Fentiek a|apján a benyújtott költségvetés a 2013. évi eredeti adósságszolgźilat 60%-źnak megfelelő
összegét tartalmazza. Az adósságátvállalásróI szóló megállapodások megkotéséig javasolt aZ
adósságszolgá|at4)o/o-ával azonos összegben akiadási e|őirćtnyzatokzttro|ása.

A cé|tartalékokat kötelezo és önként vállalt feladatonként bontva, az á|ta]rános tartalékot és a
felhalmozási, felújítáSi céltartalékok e|őirányzatźú a rendelettervezet 5. melléklet tarta|mazza. A
céltatalékok a mellékletben meghatározott célokra használhatókfel, az általános taľtalék az e|őre nem
számított kiadások fedezetére szo|sźL|.

Bevételek

Míĺködési és felhalmozási bevételek

Az önkoľmányzati bevételek legjelentősebb hányadát a helyi adóbevételek jelentik a központi
költségvetési támogatáson kívül. A két bevétel összege 8.53f .95f e Ft. Az e|őző évhez képest a
jelenlegi onkormányzati feladatok e||źúźsźra fordítható költségvetési támogatás 312.858 e Ft-tal
növekedett, azadőbevételek 609.380 e Ft-tal csokkennek.Ezen bevételek rész|etezését és a 2013. évi
vá|tozását az e|őterjesztés 1. számú melléklete mutatja be.

Az ĺjnkoľmányzati |akás és helyiséggazdálkodási bevételek a Képviselő-testület által elfogadott 2013.
évi emelt díjakkal keľültek megtervezésre. A teľvezett elidegenítési bevételeket valamint a projektek
bevételeit a rendelettervezet7-II, számű mellékletei részletesen tarta|mazzák,

Az onkoľmźnyzat műk<jdési bevételei keretében a köztertilet-foglalási díjakat, az źÍmęnetl|eg szabad
pénzeszközöklekotésébő|származőkamatbevételeitfoglaljamagétban'

osszességében a benýjtott költségvetés eryensťllyos. Az onkormźnyzat kötelező fe\adataira a
költségvetés fedezetet biztosít. A gazdá|kodás során a likviditás, az évkózi költségvetési egyensúly
megtartása érdekében, valamint a bevételek teljesĹiléséig és az adósságszo|gá|at állami átvá||a|ásáig a
kiadási e|őirźnyzatok záro|ésa indokolt, mely tételeket a rendelettervezet 74. számű melléklete
tarta\mazza. A céljellegu e|őirányzatokat a rendelettewezet |3. szźmű melléklete mutatja be. A
céljellegű e|óirźtnyzatok meghatározásaazért indokolt, hogy azokat a költségvetési szervek kizárő|aga
me ghatár o zott fe l ad atokľa ford íts ák.

ilI. A ktiltségvetési mérleg és kimutatások (az előteľjesztés mellékletei)

1. A költségvetési mérleg kőzgazdasági tago|źsát az előterjesztés 1. számű melléklete, valamint a
rendelet tervezet f. szźtmű melléklete - 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási e|oirźtnyzatai
címrendenként - az egyenlegek bemutatásával teljesíti. Megállapítható, hogy a működési bevételek 6
%o-áú az Önkormány zat fej|esztési kiadásaiľa tudja fordítani.

2. A 20|3. évi koltségvetés előirányzatainak teljesítési, fe|hasznáiási ütemtervét az e|őterjesńés f.
számű melléklet tarta|mazza' mely a|apján megállapíthatő,hogy az átmenętileg szabad pénzeszkozök
a likviditást birtositiák, amennyiben a bevéte|ek teljesüInek.



3. Az előzetes és több éves kötelezettség:łźi|alásokat tartalmaző döntéseket számszerűsítĺte az
eloterjesztés 3. szźtmű melléklete ismerteti. E mellékletben a képviselő-testĺileti döntések, valamint a
hiteltörl esztések, kamat fizetési kötelezettsé gek is szeľepelnek.

4. A f013. évi költségvetés becsült közvetett támogatásait (pl. kovetelés elengedés, kedvezményes
vagy ingyenes helyiséghaszná|at, helyi adó elengedés stb.) számszerűsítve az e|őterjesztés 4. számtl
melléklete tarta|mazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel fiigg attól, hogy mennyien
részesiilnek keĺ|vezményekben. A helyi adók vonatkozásában csak a kivetett adókra vonatkozó
kedvezmények szeľepelnek.

5. A 2013. évi állami támogatások és adóbevételek, valamint a keri'ileti lakosság osszetételének
elemzését az 5. számű melléklet tarta|mazza. A központi köItségvetési támogatás csokkenő tendenciát
mutat. A lakosság összetételébő| az inaktiv lakosság számźtnak emelkedése |źłthatő, a lakosságszám
folyamatos csökkenése mellett.

Adósságot keletkeztető iigyletekből eľedő fizetési kötelezettségek

Az előterjesztés 6. számú melléklete mutatja be Magyarország gazdasági stabilitrásáról szóló 20l1. évi
cxCIV. törvény 3. $ (1) bekezdése szerinti, az onkormányzat adósságát keletkeńető ugy|eteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a 2013. évet követő 3 évľe várható összegét. Megállapíthatő, hogy az
adósságot keletkeztető ĺigyletek a töľvényben meghatározott szinten beltil maradnak.

Mindezek a|ap1án kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolásárą
véleményük kialakításáľa, javas|ataik megtételére és a hattlrozati javaslat és a rendelettervezet
elfogadásáľa. A Képviselő-testület döntése az Aht., az Avr., a20|I. évi CXCN. törvény, azMotv'
rendelkezésein alapul.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

1. az źů|amháztartásrő| sző|ő f0| 1. évi CXCV. törvény 29. s (3) bekezdése a|apjźn az e|őterjesńés 6.

számű mellékletében foglalt tartalommal źi|apítja meg az adósságot keletkeztető tigyletekhez
töľténo hozzźtjźru|ás részletes szabá|yairő| sző|ő 353lf011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.$ (1)

bekezdése szerinti bevételeket, és a Magyarország gazdasági stabilitásaÍól szóló f011. évi CXCN.
tĺirvény 3. $ (1) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eľedő ťlzetési
kötelezettségeinek af0|3. évet követő 3 évre vźrhatő összegét.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I3. február f0.

f . a33120|3. (II.06.) száműhatározatźnak2. pontját az a|ábbíak szerint módosítja:

,,2. aZ 1. pontban foglalt telepĺilésképet befolyásoló tevékenységek kĺirét meghatźrozó koncepció
elkészítése érdekében 2.000,0 e Ft összegben a 2013. évi költségvetés terhéľe előzetes
kötelezettséget vállal.''

Felelős: polgármester
Határidő: 20|f . febnńr f0.

3. a Polgármesteri Hivatal engedélyezett |étszźtmát tartós k<jtelezettségvállalással 2013. március 1.

napjátő| 5 fo koztisztviselői álláshellyel bővíti.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 20|3. mźtrcius 01.
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4. a313/f012. (XI.08.) száműhatározatának 1. pontját aza|ábbiak szerint módosítja:

,,I. Jőzsefvárosi Galéľia felújítáSi (külsó, belső), átalakítási, fűtés korszertĺsítési munkálatainak
e|végzéséÍ", valamint az ahhoz kapcsolódó helyreállítási munkálatok elvégzését támogatja, és
felújításhoz 42.000,5 e Ft osszegben fedezet biĺosít a műszaki ellenőri feladatok d4azásávaI
egyutt."

Felelős: polgármester
Határidő: f0I3. február f0.

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 3. pontjában foglaltakat a 2014' évi és azt kovető
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatfuidő : a mindenkori ktiltségvetés elfo gadása

Határozatot végľehajtő szervezetek: a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége, az
onkoľmány zat v a|amennyi költségvetési szerve és gazdastąi táľsasága.

Budapest, f0|3. február 14.

Törvényességi eIlenőrzés:

Rimán Edina
jegyzó
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Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefváľosi onkormányzat Képviselő _ testiiletének

a 2013. évi ktiltségvetésről

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cíId< (2) bekezdésében meghataĺozott qeđeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés Í) pontjában meghatźrozott feladatkörében e|járva a
következőket rendeli el:

1. Általános ľendelkezések

1. $ (1) A rendelet hatáIya a képviselő-testiiletre, annak szęrveire (polgĺíľmester, a képviselő-
testület bizottságai' a polgĺĺrmesteri hivatal, a jegyző), az önkorményzat k<lltségvetési

szerveire és gazđasźlgi társaságaiľa terjed ki.
(2) E rende|et a|kalmazásában:
a) koltségvetési szeľv: a Polgáľmesteri Hivatal, az önkoľmányzat áItaI alapított és iranyított
kciltségvetési szerv.
ó) kisĺisszegű szolgáltatás: az a szolgá|tatás' amelynek értékhatara 100 ę Ft.

2.$Az <ĺnkoľmányzatra és a felügyelete, irányítźsa aIá tartoző költségvetési szervekre
vonatkozócímľendetaz1-.mellék|ettartaImazza.

2. A kiiltségvetés bevételeinek és kĺadásainak fő tisszege, a hiány és ttibblet
méľtéke

3. s 0A képviselő-testület az onkormányzat 20I3. évi költségvetésének
a) kaltségletés bevételi és kiadási előirányzatót - intézményfinanszírozás és hiteĺ nélhłl -

17.8ő2.773 e Ft-ban, azaz Tizenhétmilliárd - Nyolcszázhanankettőmillió
H é t s z áz he n e nhár om e z er fo r intb an ál l ap ítj a me g,

b) miiködési bevételi előirányzatót 13.967.592 e Ft-ban, azaz Tizenhárommilliárd _
Kilencszázhatvanhétmitĺió - otszázkilencvenkettőezer forintban állapítja meg, szabad
pénzmaradvány 739.520 e Ft, azaz Hétszázharminckilencmillió _ otszózhúszezer forint.

c) miÍkĺ)dési kiadások előirányzatát ]3.922.060 e Ft-ban, azaz Tizenhárommilliórd -
Kil e nc s z óz -hus z o nké tmil l i ó _ H atv ane z er for i ntb an ál l ap ítj a me g,

d) műIĺödési tôbbtetét 785.052 e Ft-ban, azaz Hétszóznyolcvanötmillió _ otvenkétezer

forintban állapítj a me g,

e) felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát 2.886.161 e Ft-ban, azaz Kettőmilĺiárd -

Nyolcszáznyolcvanhatmillió Százhananeglezer forintban állapítja meg, szabad
pénzmaradvány 269.500 e Ft, azaz Kettőszázhanankilencmillió - otszázezer forint.
fl felhalmozósi kiadások eĺőirányzatát 3.319']38 e Ft-ban, azaz Hórommilliárd -

Háromszóztizenkilencmilĺió - Százharmincnyolcezer forintban állapítja meg,

g) ĺelhalmozósi finanszírozási hiánya 621.575 e Ft-ban, aząz Hatszázhuszonegymillió -
ots zázhe n e no tez er for intb an ólI apítj a me g.

h) felhalmozási kiadási hiányát 163.477 e Ft-ban , azaz Százhatvanháľommillió _
Né glszázhetvenhétezer forintban állapítj a me g.

i) hitel toľlesztés ôsszegét 62I.575 e Ft-ban állapítja meg, azaz Hatszázhuszoneg,lmillió _

ot s zózhen eno tez er fo r intb an áll apítj a me g.

j) intézményfinanszírozás osszegét 5.242.I99 e Ft-ban, azaz otmtlltáľd
Kettőszáznegyvenkétmillió _ Százkilencvenkilencezer forintban állapítja meg.



3. Az tinkormányzat bevételei és kiadásai

4. s (1) A bevételi és kiadási előírtnyzatokat címĺend szerint, kötelező, ĺjnként vállalt' állami
(áIlamigazgatási)feladatonkénta2.meIIék|ettariaImazza.
(2) Az előző évipénzmarudványok előirźlnyzatźnakÉszIetezését felađatonként a3. melléklet
tartalmazza.
(3) A hitelből, pénzmaradványból, saját forľásból, EU-s pá|yázati pénzeszkozökből
ťĺnanszírozottfeladatokelőirźnyzattnakrész|etezéséta4.mellék]ettartalmazza.
(4) A céltartalékokat kötelező és ĺjnként vállalt feladatonként bontva, az áIta|ános tartalékot
és a felhalmoztlsi, felújítási céltartalékok előirányzatát és a felhasznźiásźna vonatkozó
hatáskörök et az 5 . melléklet tarta|mazza.
(5) Az önkormĺínyzatfelha|mozásí, felújítási, feIha|mozásra,fe|,űjitásra átadott pénzeszkozok
kiadási e|őirźnyzatait címrend szerint, ezen beliil kötelező, önként váIIa|t, állami
(á||arigazgatási)feladatonkénta6.mellék|ettarta|mazza.
(6) Az önkoľmányzati torzsvagyon kaľbantaľtása, fejlesztése feladatok bevételi és kiadási
eloirányzatait kotęIező, önként vźtIIaIt, állami (á|Ianigazgatási) feladatonként a 7. melléklet
taĺta|mazza.
(7) A gazđasźryi társaságok tlltal végzeÍt feladatok bevételi és kiadási előfuźnyzatainak
tészletezését kötelező és önként vállalt feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A pľojektek bevételi és kiadási e|ófuźnyzataít, kote|ező és cĺnként vállalt feladatonként a
9- 1 1 . melléHet tarta|mazza.
(9) A költségvetési szervek engeďéIyezett |étsztlmát, jogszabályi besorolás, kcjtelező, tjnként
váIIaIt, állami (áI|arnigazgatási) feladatonként, és az ĺĺnkoľmányzati közfoglalkońatás
létszámker etét a 12. melléklet tartalmazza.
(l0)Címrend szerint a költségvetési szervek kiadási e|oirányzatain belüli céljellegrí
előiráĺyzatokat jogcímenkénta13.me11éI<7ettaĺta|mazza.
(II) Az önkormányzat zárolt kiadási elóirźnyzatait feladatonként a 14. me|Iéklęt tartalmazza.

4. A2013. évi ktiltségvetés végrehajtási szabályai

5. s (l) Az önkormźtnyzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési
szeľv kĺjltségvetésének végrehajtasáért a szerv vezetóje, a könywezetéssel kapcsolatos
feladatok ę|lźúásáért ajegyzó és a költségvetési szerv gazdaságivezetője a felelős.
(2) Az ĺinkoľmányzat és a k<iltségvetési szervek az e|emi k<iltségvetésiiket az e rendeletben
meghatározott ĺlsszegekkel kcĺtelesek osszeállítani, melyet apo|gźrmester hagy jóvá.

6. $ (1) A költségvetési szervek, a gazdasági tźrsaságok jogosultak az elóírt bevételek és a
költségvetésben tervezett bevételi eloirźnyzatok beszedésére, a jővźhagyott kiadások
teljesítéséľę az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testiiletí, vagy bizottsági
hatźn o zatokban fo gl altak szerint.
(2) 

^ 
költségvetési szerv az alapítő okiratában jóvahagyott kozfe|adat e||źtástna és az allhoz

kapcsolódó tevékenységre használhatja fe| az e rendeletben megállapított önkormźnyzati
költségvetési tlímo gatási és a tevékenysé ghez kapcsolódó bevételi elĺĺir źny zatot.
(3) Kĺlltségvetési szeÍv, gazdaságí társaság a költségvetési év kiadási e|őfuányzatainak
terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat,ha annak pénzngyí teljesítése 2013. decęmber 31-
ig, de legkésőbb következő év február 28-ig, a projekteknél junius 30-ig megtöľténik.
Kĺjtelezettség|<lzań|ag a jővźhagyott előiranyzat szabad maradványĺának teľhére vállalható. A
bevétel elmaľadása esetén a kiadási elóirźnyzatnak a bevételi kiesés mértékével csökkenetett
ö s szegét lehet felhas zná|ní.
(4) Az önkormányzat, a k<iltségvetési szervek, a gazđaságí táĺsaságok feladatellátásuk,
tevékenységük során kĺjtelesek a gazđaságosság, a hatékonyság, az eredményesség, és a



szabtĺIyszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott kiadási, ezen
belül a kiemelt e|óiráĺyzatok betartásával. A kiemelt e|őirtnyzatok tullépése fegyelmi
felelősséget von maga után. A költségvetési szerveknek torekedniük kell a feladatellátáSuk,
gazdáIkođásuk soriĺn a kiadások és a bevételek teljesítésének összhangjára - kivéte| az
időszakos feladatellátás - az önkormányzat likviditásának és koltségvetési egyensúlyának
meglartźsa érdekében.
(5) A kdltségvetési szervek saját hatáskorükbenjogszabály alapjan végrehajtott költségvetési
e\oirányzat módosítasai és átcsoportosításai csak abban az esetben hajthatók végre, ha azok a

kĺjtelező feladatellatást, múködtetést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem
veszélyeztetik.
(6) Az önkoľmányzat,aköltségvetési szervek, agazdasági taľsaságok a jővźhagyott bevételi
és kiadási előirĺínyzafirk teljesítésére és felhasznźiźsźĺa éves likviditási tervet havi bontásban
kotelesek készíteni, havonként tĺĺrténő a\ďua|izttlással, melyet a polgármester hagy jóvá.

7. s (1) A kĺĺltségvetésí szerv az időlegesen szabad kapacitásait abban az esetben

hasznosíthatja, ha az azzal kapcsolatosan felmerülő közvetett és ktjzvetlen koltségek
megtériilnek.
(2) 

^ 
Polgármesteri Hivatalnál ellátott áI|ami (á||amigazgatási) feladatokkal kapcsolatos

bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.
(3) A kĺiltségvetési szervnek az źůta|a végzett vá|la|kozási tevékenységet meg kell sztintetnie
legkésőbb a 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg, ha aZ e

tevékenységből szźrmaző bevételek nem fedezik az adott tevékenységgel összefüggő
valamennyi kozvetlen kiadást, az a|.lhoz hozzfuenđeLhető közvetett kiadásokat és aZ

amortizácíőt.
(4) A koltségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből szźĺrmaző vá||aIkozási
maradványának a taľsasági adó általános ménékével megegyező hányadát kĺjteles az
onkormányzat 14100309-1023949-01000006 szttm|ájara táĺgyévet követő év februaľ 28-ig
beťĺzetru.

8. s (1) A költségvetési szervek _ a Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat és a Polgármesteri
Hivatal kivételével - az áfa visszaigénylésből befolý bevételeiket nem hasznáIhatjőkfel, az a
f013. éví pénzmaradvtny elszĺímolásáná"I, vagy a képviselő-testiilet évközbeni dĺintésével
elvonásra keľĺil.
(2) 

^ 
k<iltségvetési szervek a jőváhagyott kiađási előirźnyzataik teľhéľe elsődlegesen a

jogszabá|yokban meghatźrozott kötelező illetmények kifizetését követően akozijzemi díjakat'
valamint az ellátottak étkeztetési k<iltségeit' az ę|Ittottakjuttatásait egyenlítik ki.
(3) A kĺiltségvetési szervek a ľendszeres személyi juttatások béľmegÍakaľítása terhéľe a
képviselő-testiilet engedélye nélkül a következő kifizetéseket teljesíthetik:

a) lđres álláshely, valamint tartós betegállomany miatti többletfeladatra helyettesítési díjat,
b) munkaviszony megsziintetése miatt keletkező munkából felmentett íđőszaka járő

illetméný, szabadságmegváltást, végkielégítést'
c) az évkozben felmerĺilő és az ercdetí költségvetésben nem tewezett GYES - GYED -ről

visszatéľő a|ka|mazott szabaďságźnak kivétele miatt ahelyettesítő a|ka|mazott ílletményét'
d) az évkozben felmeľiilő és azeľedęti kĺiltségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat,

alkalmazott betegsége idejére megillető juttatást _ betegszabadság -, valamint a tźrypéru-

hozzájaru|ást, j ogos költségtérítéseket'

fl amunkaváIla|ő kötelező munkaidején felüli rendkíviili munkavégzésre elrendelttu|őrźt,
g) az alapító okirat szeľinti kozfelađat ellátásanak teljesítése éľdekében feltétlenül szifüséges

kízar ő|ag ktilső szemé|y megbíztsi díj át.



(Ą Az e rendeletben meghatarozottakon felüli jutalom kifizetésérőI a képviselő-testiilet dönt.
Juta|mazásra kifizethető összeg nem lehet tobb a költségvetési szerv eredeti rendszeres
szem élyi j uttatás ok eloir źny zatanak 1 5 oÁ - áĺáI.
(5) A költségvetési szeÍy a szeméIyi juttatások előirányzatának tartós vagy átmeneti
megtakarítása terhére tartós k<jtelezettséget nem vállalhat.
(6) A költségvetési szerv a 25 év a|aÍti, valanrint az 55 év feletti, és a képzettséget nenr
igénylő munkakörben foglalkońatott munkavállalók, valamint a GYES-ről visszatérő és
taľtós munkanélküliség utan elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatáséůloz kapcsolódó
szociális hozzźi1árulási adó vźitozźsáből eredő kiadási megtakaĺítást nem haszĺźihatjafeI.
(7) 

^ 
költségvetési szerv a teljesítméĺyosztonző f %o-os kereset-kiegészítés e|óirányzatát a

koza|ka|mazotüak tészéte keresetbe tartoző illetményként egyszeri, vagy havi
rendszerességgel, határozott íđórę ťtzetheti ki, melynek feltételeit a kollektív szęrződésben
kell rögzíteni, ennek hiányában a munkáltatő al|apítja meg a feltételeket. Az e|oirźnyzatot
éves szinten fel kell hasznáIni, azzal,hogy az e|oírttnyzat nem léphető túl.
(8) AZ ĺinkormanyzat, a költségvetési szervek és a Polgĺĺrmesteri Hivatal a 2012. évi
pénzmaruđvźný a pénzmaradvány jóvahagyása e|ott k'lzáĺő|ag a 2012. évben vállalt
kötelezettségből tńhűződő feladatokra fordíthatja. Ettől eltérően a képviselő-testület külön
dönt.

9. $ A költségvetési szerv az engeđéIyezett |étszáĺnkeretét kizáÍőIag a képviselő-testület
döntése aIapján lépheti túl.

10. $ A költségvetési szerv a céljellegű előirányzatokat kizáĺőIag a meghataľozott cé|ra
haszntihatják fel, a céltól eltérő felhasznáIásról a képviselő-testület dönt. A költségvetési
szerv köteles a céljellegll eIóirźnyzatokľól és felhasznźiźsaĺő| számvitelileg olyan elkiilönített
nyilvántaľtást vezetni, mely bizto sitja az el számolás t és az ellenőrzést.

11. $ A záľolt e|őirányzatok a képviselő-testület döntéséig nem használhatók fel.

12. $ (I) 
^z 

önkoľmányzat, a költségvetési szerv csak olyan páIyźnatot nyújthat be, mely
szakmai fe|adatel|átásra irányul, több éves, vagy taľtós köteIezettséggel nem jáľ, nem igényel
páIyazatí ollĺészt, és nem utófinanszírozott.
(2) Az (1) bekezdésen kívüli esetben apźiytzat a képviselő-testtilet jóvźilagyásźxal nyújtható
be.
(3) az (l)-(2) bekezdés szeľinti pźiyázatittlmogatáskizfuő|agapźllyázati célra fordítható.

13. $ (I) 
^z 

önkormĺĺnyzat kiadási elófuźnyzataí eIőktnyzat-módosítás nélkül csak olyan
esetben léphetők túl, melyeket törvényben, koľmányľenđeletben megállapított támogatásra,
elltĺźsra vonatkozó jogosultság eredményezett. A jogosultság jogszabá|yi feltételeinęk
megvá|toztatásae|oirtnyzatmódosításikt jtelezettségge| jfu .

14. $ Taľgyéven túli fizetési kcjtelezettséget a képviselő-testület - kivéve a jogszabáIyon,
bírósági' á||aĺrigazgatási jogerős döntésen alapuló kĺjtelezettségeket - váIlalhat, és csak oly
módon, ha aZ esedékességkor a kozfeIađat el|átásának ťĺnanszítozását és az ismert
kötelezettségek teljesítését az nem veszély ezteti.

15. s (1) A bevételi előirźlnyzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a
költségvetési szervek vezetőí, a jegyzo, a gazdasági taľsaságok vezetói kötelesek
negyedévenként a Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottságot tźi1ékoztatni. A bizottsźry



sziikség esetén javaslatot tehet a képviselő-testiiletnek a költségvetés csökkentésre, vagy az
e|őir ány zatok ö s sze gének méľsékl é s ére, vagy törl é s ére, vagy zźtr o|tsát a.

(2) 
^ 

költségvetési szervek vezetői, a jegyzó, a gazdastryi tĺíľsaságok vezetői kötelesek
negyedévente a 30 napon túli elismert tartozáséilomány mértékéről, annak okaĺól'
alakulásĺáróI aYtĺrosgazdálkodási és a PénzĹigyi Bizottságot tájékońatni. A bizottság sziikség
esetén a képviselő-testületnęk javaslatot tesz a kiegyenlítés' vagy tartozźs csökkentésére.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyzo, a gazclasági táľsaságok vezętői kötęlesęk
felévente a 60 napon túli kovetelésállományról, annak okaľól, alakulásaľól a
Varosgazdálkodási és a Pénzĺigyi Bizottságot tájékońatru. A bizottság szfüség esetén a
képviselő -testületnek j avaslatot tehet a behaj tás érdekében.
(4) A költségvetés teljesítéséről a Polgármester negyedévente tźĄékoztať1a a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot. A bizoÍĺstĺg szükség esetén javaslatot tesz a
költségvetés módosításáľa.

1ó. s (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:
a) polgźrmestet
á/ alpolgármester

2.000 e Ft
800 e Ft/fő

(2) Az (|) bekezdés szeńnti keret elsősorban a tisztség e|Iátásához, a d<jntéshozatal

elősegítéséhez szfüséges tanácsadói és egyéb tevékenységek ďíjazźsźna, továbbá
onkoľmány zati ér dekek fr gyelemb ęvételével szabadon használható fel.
(3) A képviselő-testület áLLaĺđőbizottságainak rendelkezésére ál1ó keret havi bruttó összege:

a) aYźnosgazdźlkođási és PénzĹigyi Bizottság 800 e Ft
b) a Humźnszolgźlltatźlsi Bizottság 400 e Ft

(4) A (3) bekezdés szeńnti keręt kizźrőIag a bízottság munkájához, a dĺjntéshozatal
elősegítéséhez szfüséges tanácsadói tevékeny ség đíjazásaľa forđítható.

17. $ A20l3. évi kafetéria juttatas éves összege:
a) akonis:ztviselők, a Polgáľmesteľi Hivatal aIka\mazásźban foglalkozatott tigykezelők és

fizikai állomanýak esetén bruttó 200 e Ftlévlfó, mely tartalmazza a juttatást terhelő

közterheket,
b) a ko\tségvetési szerveknél - a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat kivételével - az

engeďéIyezett\étszźmterhére fog|a|koztatottak esetén bruttó I75 eFtlévlfo' mely tartaLmazza
a juttatást terhelő közterheket.

18. s A kiađások készpérzben tĺiľténő teljesítésének esetei:

a) készLet és kiséľtékű targyi eszkozbeszerzés,
ó/ kikĹilđetési, ľeprezentációs kiadások, vendéglátás,
c) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
d) utőLagos elszámolásra felvett előleg,
e) nemrendszeľes és ktilső személyi juttatások,

fl esetij ellegű tarsadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) Íétitési díj visszafizetések.

5. Hitelfelvétel, váltó, ktitvénykibocsátás, gaľancia-kezességvállalás, és az
átmenetileg szabad pénzlekiĺtés szabályai

19. s 0) 
^z 

ĺinkormányzat könywizsgá|őjanak előzetesen kikéľt írásos véleményének

ismeretében és stabi|izáciős törvényben meghatáĺozott engedély kikérésével a képviselő-
testĹilet dönt _ kĺilön jogszabáIyban meghatźrozoÍÍak figyelembe vételével - az önkormtnyzat
hite1fe1véte|érő|, ahitel futamidejéről, vísszaťtzetésének és kamatának feđezetéľől.



(2) 
^ 

képviselő-testület dönt a kozbeszeruési eljárás lefolyatását követően - a
Yátosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság javaslata a|apjáĺahitelező bankról.
(3) Az önkormányzat bankgarancia igénybevételéről, kezességvállalásaľól, váItő Vagy
kötvény kibocsátásaról, feltételeĺrő|, céIjáról, mértékérőI, fedezetéľől a képviselő-testĺilet
dönt.
(4) A képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy
köwéný, vehet igénybe bankgaranciźLt, vti|alhat kezességet, amely a kĺjtelezettségvállalás
időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a kĺizfeladat ę||átástt. és a felvállalt
kötelezettségek telj esítését nem veszé|yezteti.
(5) Äz átmenetileg szabad pénzeszkozok a központi költségvetésből származő
hozzájáĺu|ások és támogatások kivételével - bĺírmely pénzintézetnél államilag garurftáIt
értékpapír vásarlásľa foľdÍthatók, vagy betétként lekĺjthetők.
(6) A nagyobb hozam elérése érdekében aZ átmenetileg szabad pénzeszkozok az
önkormányzat pénzeszkozének veszélyeztetése nélkül a szám|avezető pénzintézetné|
bankgaľantált éľtékpapírban is befektethetők.
(7) 

^képvíselő-testtilet 
a lekötés maximális időtartamźĺ 6 hónapban határozzameg.

(8) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kĺiwényt, vźitőt nem bocsáthat ki, váltót nem
fogadhat el, bankgaĺanciźú nem vehet igénybe, és kezességęt nem vállalhat.
(9) A kciltségvetési szervek likviditásuk fenntaľtása mellett a ťtzetési számlájukon lévő
átmeneti szabadpénzeszkozeiket a fizetési szźmitůloz kapcsolódó a|számIán leköthetik.

6. Támogatások, adományok szabáIyai

20. $ (I) Az ĺlnkormányzatrészétejuttatott adományok, k<jzérdelní kötelezettségvállalások,
segélyek elkülonített elszámolás mellett kizárőIag arÍa a cé|ra használhatók feI, ane|yre az
adomáĺyozó juttatta.
(2) 

^ 
kĺiltségvetési szervek adományokat kizárő|ag a képviselő{estület előzetes

engedélyével - kivéve a lÉLpr-progľam - fogadhatnak el.
(3) JogszabáIyban nem szabályozott. támogatás - kivéve a szociális rászorultsági_Lĺzárő|ag
meghatźltozoÍt cé|ta' elszámolási kötelezettséggel adható.
() Az o nkoľmány zat, v a|amint az ĺlnkorm źny zati kö lts é gveté s i szervek :

a)kötelesek e||enőnzni a juttatott <isszeg felhasznáIását és a számadást,
b)aszámađási kötelezettség elmulasztása esetén kĺitelesek atámogatást felfiiggeszteni.

(5) A támogatások jogszabályséľtő vagy nem rendeltetésszeru fe|hasznźiása esetén a
fe|haszná|őt.visszaťĺzetésikötelezettsésterheli.

l] ĺt"unezoft hatáskiirtik

21. s (1) A polgáľmester dcint:
a) akozponti ktiltségvetésből származő támogatások, pótelőirányzaÍok lebontásiíľó| és ezzel

összefüggő költségvetés módosításáľól,
b) a he|yi önkormányzatok általános mfüĺjdéséhez és ágazatí feladataihoz kapcsolódó,

központosított központi kĺiltségvetési támogatás lemondásaľól, igényléséľől és az ezzeI
tisszefiiggő kĺlltségvetés módosítá sárőI,

c) a képviselő-testület két ülése között rendkívüli süľgősség fennállásakor - az önkormĺínyzat
érdekeinek figyelembevételével - az á|talános tartalékľól tĺjrténő átcsoportosításról érté|dlatár
nélkül'
d) az onkormányzati költségvetés címei kozotti, és a címen belüli kiemelt eIőirźnyzatok

kĺjzötti, és a kiemelt eIőfuányzaton belüli átcsoportosításról.



(2) Az (1) bekezdés c) pontja szeľinti rendkíviili siirgősség akkor. á1l fenn, ha a döntés

megjlozatalźnak elmulasztása vagy késedelme előreláthatóan káľt okozhat, vagy
jogszabáIysértő he|yzet kialakulástůtoz uezethet,' vagy egyéb önkoľmányzati érdeket séľtene.

onkoľmanyzati érdek: önkoľmányzati dĺintések által tarta|mazott - illetve az egyéb tételesen

nevesített - ĺinkoľmányzati cé|ok és feladatok megvalósítása, valamint az önkormźnyzat
kaĺosodástól való megóvása és vagyonának védelme

(3) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározoÍt előirźnyzat módosításokat,
átcsoportosításokat - az e\ső negyedév kivételével _ negyedévenként a negyedévet követő
hónap utolsó napjźig, đe legkésőbb az éves kĺiltségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig a k<iltségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti.
(4) A polgáľmestet az önkoľmányzat átmeĺeti|eg szabad péĺueszközeinek befektetéséről,
vagy lekötéséről a sztĺrlavezető pénzíntézeten kívtil még további, legalább négy
pénzintézetajźn|ataalapjáĺ - dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 19.$ (5)-(7)

bekezdésében foglalt szabályok betaľtásáva|. Az ajanlatokat a befektetés éľtéknapjának és

futamidejének megielölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét a jegyzo és az

átmenetileg szabaďpénzeszkozleköthetőségétagazdasági vezető jogosult vizsgálni.
(5) A polgármester azon köznevelési, kĺĺzművelődési, szociális, gyeľmekvédelmi szakmai
feladatellátásra vonatkoző páIyánatok esetében, amelyek önľészt és előfinanszitozást nem
igényelnek, több éves, vágy taľtós kötelezettségvállalással nem jáľnak, és a pálryázat

benyujtasáľa az ĺĺnkorményzat, vagy a koltségvetési szerv jogosult, a ptůyazat benyijtásához
szfüséges fenntaľtói nyilatkozat, kapcsolódó egyiittműködési megállapodas aláírására
képviselő-testtileti döntés nélkiil is j o gosult.

22. s (1) A Vaĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dont az ĺinkoľmányzat átmenetiIeg

szabaď péĺueszközeinek befektetéséről, vagy lekiitéséľő| _ a szátĺl|avezető pénzintézetęn
kíviil még további, legalább négy péĺuintézet ajźlnLata alapjan - egyedi 500 millió Ft feletti
éľtékben a |9. $ (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. Az ajánlatokat a

befektetés éľtéknapjanak és futamidejének megielölésével kell bekérni. A lekdtések
jogszenisé gét a jegyző és az ĺĺtmenetileg szabad pélueszkoz leköthetősé gét a gazđasági vezeto
jogosult vizsgálni.
(2) 

^Varosgazdálkodási 
és Pénzügyi Bizottság önkoľmanyzati &dekek figyelembevételével,

a fennálló adósságszo|gźůat csclkkentése - ĺĺľfolyam különbözetből ađódó .-, valamint
kamatťtzętési kiadások csökkentése érđekében dönt abervhtaási hitelszeľződések keretében

feĺrnálló hitelösszeg devizanemek kĺizötti átkonveľtálásaľól. .

23. s (1) A költségvetési szerv vezetóje a sajá/- hatáskĺirében végľehajtott előirźnyzat
módosításokról és átcsoportosítĺĺsokról 30 napon beltil tájékoztatru köteles a polgáľnresteľt.
(2) 

^ 
költségvetési szerv vezetóje áItal saját hatáskörében végrehajtott e|(5iĺtĺnyzat

módosításokat, átcsopoľtosításokat a költségvetési rendelet módosításanak céljából a

polgáľmestet - az első negyedév kivételével _ negyedévenként a negyedévet követő hónap

utolsó napjáig, de legkésőbb a kĺiltségvetési beszĺĺmoló elkészítésének hatáľidejéig 2013.

decembeľ 31-i hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti.

8. Költségvetés végľehajtásának ellenőľzése

24. $ Azönkormányzat szeruodés alapján ĺinálló könywizsgálót alkalmaz, akí a kĺiltségvetési
ľendelet szabźiyszeniségéről, kockźzatźrőI, mega|apozottságaľól, betaľthatóságáről,

elfogadásaľól véleményt alkot.



25. $ A költségvetési szervek vezetői, az <jnkoľmźnyzatĺá| és a Polgáľmesteri Hivatalnál a
jegyzĺĺ kötelęs biztosítani a belső kontrollľendszer keretében kialakított kontrolltevékenység
ľészeként minden tevékenységre vonatkozőaĺ a folyamatba épített, előzetes, utólagos és
vezetíĺi ellenőrzést, külonösen a péĺlnigyi döntések dokumentumainak előkészítése, a
célszenĺségi, gazdaságossági, hatékonysági és eľedményességi szemponfu mega|apozottsága,
aszabáIyszenĺségi szempontból tĺirténő jóváhagyása és ellenjegyzése tekintetében.

26. $ A kĺiltségvetési szervek áItal kimutatott pétumaraďvanyt az irányítő szerv
felülvizsgálja; a felülvizsgźit és jóváhagyoÍt pénzmaradványt a jogszabźiyokban, va|amint az
irźnyítőszerveIőfu ásainakfigyelembevételévelhaszná|hatjákfel.

9. A pénzellátás ľendje

27. s Q) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági tarsaságok kötelesek
valamennyi kötelezettségvállalásbana kifizetés módját, összegét és határidejétűgy rogzíteni,
hogy a kiÍizetés időpontjában sztikséges fedezet rendelkezésre álljon és az a likviditási
teľvében a|átétmasztott l egyen.
(2) Az önkoľmányzat és a költségvetési szervek kĺitelesek a kifizetéseknél a készpénzt
kímélő f,rzetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtaľtamú kiegyenlítési
hatźriđőt érvényesíteni. Fizetési hataridő előtti teljesítésre kizáĺő|agindokolt esetben kerülhet
sor.
(3) A Polgáľmesteri Hivatal a költségvetési szervek ĺinkormĺínyzati tÁmogatasát a likviditási
teľv és a költségvetési szerv vezetőjének előzetes írásos kérelme a|apjźn ktilĺin szabá|yzatbarl
foglalt eljárási ľend alapjan utalja át a költségvetési szerv számlźtjfua

10. A kiiltségvetéssel és zárszámadássa| kapcsolatos tájékoztatásĺ kötelezettség

28. s Q) Az önkormlányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a
magasabb szintrĺ jogszabáIyi előíľásokon feliil a költségvetéssel összehasonlithatő módon és
szęrkezetben kĺitelesek elkészíteni.
(2) 

^ 
képviselő-testĹĺletet tájékoztatnl kell szöveges indokolással egytitt a tĺibb éves

kötelezęttségvállalasokľól, a kĺizvetett tĺímogatásokľól, melyeket költségvetés elfogadásakoľ a
becsült éľtékben, záĺszźlmadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.
(3) A képviselő-testiiletet tź$ékoztatru kell szöveges indokolással egyiitt a költségvetési
besziíńoló részeként az önkoľmźnyzat és a költségvetési szeľveik ađósságállomźnyárő|,
tartozásá||omźnyźrőI, az adósok és vevők tartozásźnak źi|omźnyźrő|, azok e|őzó évhez
viszonyított alakulásaról, a megtett intézkedésekľől.

11. Zárőrendelkezések

29. $Ez a rendelet a20|3. február 22-énlép hatályba.

Budapest, 2013. februláľ .....

Rĺmán Edina
jegĺző

Dľ. Kocsis ľ Iáúé
polgáľmesteľ



Ár-u.lÁľos nĺooxr'Ás

Budapest Fovaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi
kĺiltségvetéséről szóIő rendelet tervezete Az Alaptörvény, a Magyarország helyi
ĺinkoľmányzatairól sző|ő 2O|1. évi CL)ooilX. tĺĺrvény, Magyarország 2013. évi kozponti
költségvetéséľől szóló 20L2. évi CCIV. törvény, az áI|anháztaľtásľól sző|ó 2011. évi CXCV.
törvény, az tĺL|amhźztartásról szóló törvény végľehajtásáľól sző|ő 36812011. (XII. 3l'.) Korm.
rendelet előírásain alapuló. A ľendelettewezet szerkezete a jogszabźtlyi előíľásokat követi.
Tarta|mazza a címľelrdet, címľend szeľint az önkormáĺyzat bevételeit és kiadásait előirźnyzat
csoportok, kiemelt e|oirźnyzatok szerinti bontásban, a ťlnanszírozási bevételeket és

kiadásokat,továbbźlmindezeket kötelező, önként váIla|t feladatok és állami (áIlarĺigazgatási)
feladatok szerinti bontásban is. Ezen feltil a múködési és a felhalmozási bevételek és kiadások
e|őirźnyzatait mérlegszeruen is bemutatja. Taľtalmazza továbbá az onkormanyzat felt$itási
e|őirźnyzatait célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként, a céljellegti támogatásokat, az

EU-s forľásból megvalósuló beruhazásokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a torzsvagyon
mfüödtetésével kapcsolatos e|óirźnyzatokat, a gazdasági tĺársaságok źtlta| végzett feladatok
bevételi és kiađási eloiráĺyzatait, a koltségvetési szervek engedélyezett létszźtmát, a zźro|t

e|oirźnyzatokat, a költségvetés végrehajtásanak szabźůyait, valamint a hatáskĺĺľĺikľe
vonatkozó an tarta|maz rendelkezéseket.

nÉszr,BľEs INDoKoLÁs

1. s (1) A személyíhatá|yravonatkozó rendelkezések.
1. s (2) Ertelmezo rendelkezések.

2. s A kciltségvetési szervekľe vonatkozó címľend.

3. s Az önkoľmanyzat koltségvetési bevételi és kiadási ťoösszegének, a mfüödési bevételi,

kiadási, ťlnanszírozési e|őirényzatainak, a műkĺidési bevételi tĺibbletének, a felhalmozási
bevételi, kiadási, ťlnanszírozási e|óirźnyzatainak, a felhalmozási hianyának összegszeru
meghatfuozźsa.

4. s AZ önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési részletezése, mellékletek
szerinti bontásban.

5. s.18. s A 20|3. évi költségvetés végrehajtásanak ľészletes szabá|yait rogzítik.
Tarta|mazzźtk:

- a felelősségi köľöket, a gazdá|kodás általános szabá|yait, a szabad kapacitás

hasznosításĺĺnak feltételeit, a vźiLalkozási tevékenység keľeteit, a személyi juttatások

eloirźnyzat fe|hasznáLźtsanak szabźiyait, a költségvetési szerveknél a jita|maztsra
foľdítható keretösszeget, apéwsrlaradvźny fe|hasznźlttsĺĺnak szabźiyait,

- acéljellegú, azáro|tés a létszĺĺm előirźnyzatok felhasználásľa vonatkozó előíľásokat,
- a péůyźzatokbenyújtásával kapcsolatos előírásokat,
- ataľgyéven tuli kötelezettségvállalás feltételeit,
- aköltségvetési szervek tźtjékoztatttsi kcitelezettségeit atartozźs állományról, a bevételi

előirányzatok teljesítésének elmaľađásaľól, a kintlévőségekľől,
- atisztségvisetők és bizottságok kereteit, azok felhaszná|źsi szabáIyait,
- akafetéľia juttatás mértékét,
- ahazipéĺutárból teljesíthető kifizetések eseteit,
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- az önkoľmányzat, a polgáľmester, a bizottságok, a Polgiĺľmesteri Hivatal, az
önkormányzat önállóan működő és gazdá|kodő' valamint önállóan mfü<jdő
kĺĺltségvetési szerveinek a kciltségvetésben előíľt bevételek beszedésével -és
jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatásköľeit, fe|adatait,
gazđtůko dás ánál betaľt aĺdő szabályokat.

19. $ (1)-(3)' (7) A hitelfelvétel, a vá|tő, a kötvénykibocsátás, a bankgaľancia, a
kezességvállalásra vonatkozó eljáľási szabályokat, azokat méľtékét és az azo|<kal kapcsolatos
hatásköľöket rögzíti.
19. $ (5)-(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének és befektetésének feltételeit
szabá|yozza.
19. $ (8)-(9) A költségvetési szeľvTe vonatkozó előírások a hitelfelvétel, a vá|tő, a
kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalás, az átmeĺętileg szabad pénzeszkoz
lekötése tekintetében.

20. $ (1) Az önkoľmźnyzat tészére juttatott, adományok, kĺizérdekű ktitelezettségvállalások,
segélyek fe|hasznét|álsának szabźt|y ai.
20. s (2) A költségvetési szerveknek az adományok elfogadásáľa vonatkoző szabá|yai.
20. s (3) Atámogatás nyújtásáľa vonatkozó előírás.
20. s (4)-(5) Az <jnkormźnyzat és a költségvetési szeľvek tiímogatások felhaszná|ásźra
vonatkozó kĺjtelezettségei, feladatai.

21. s (1)-(2)' (4)-(5) A polgármesterre átnlhazott hatáskĺlrĺik, melyek az e|őirźnyzat.
módosítási és előiranyzat átcsoportosítási, az źttmenetileg szabad pénzeszkozök lekötésével
kapcsolatosak.
21. $ (3) A polgáľmester költségvetési rendelet módosításara vonatkozó hatásköľe és annak
hatáĺiďeje.

22. $ A Váľosgazdálkodás és Pénzĺigyi Bizottságru átnlházott hatáskör az átmenetileg szabad
pénzeszkozĺik lekötésóvel és adevizźts adósságszo|gá|atta| kapcsolatosan.

23. $ A kĺiltségvetési szervek vezetőinek a saját hataskörben végrehajtott e|íĺirźnyzat-
módosításokĺól és e|őirźnyzat átcsopoľtosításokľa vonatkozó tźtjékoztatasi kötelezettsége.

24. $-26. $ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséľe, a belső kontrollrendszer
mfüĺldtetésére, akĺiltségvetési szervek pévmaradvány fe|haszná|ásźravonatkozó előírások.

27. s A pénze|Iźtás rendjének meghatározása az önkormźnyzat, a kciltségvetési szervek, a
gazdasági táľsas ágokĺa vonatkozó an.

28. s (1) A költségvetési beszámoló elkészítésének mődjaru és a zárszámadás képviselő-
testtileti előteľjesztésével kapcsolatos követelmények meghatar ozźsa.
28. s (2)-(3) A több éves kötelezettségvállalásokľą a kĺlzvetett tĺímogatásokľa, az
adósságállomźnyźra, tartozásá||omźlnyra, az adósok és vevők tartozásźnak źůIományźra, azok
e|őzó évhez viszonyított alakulásáľa, a megtett intézkedésekĺe vonatkozó tájékoztatási
kötelezettség módj anak és tartalmi előírásainak ro gzítése.

29. $ Hatályba léptetł5 ľendelkezés.



2 ol3. évi köttségv€ts b€vétc|i és kiadási €lóiráí].zatái címřcndenként
2-sz'm.|lćH.t

önkománmti feladatok

Kiemelt előirány2t megnevezése

álta'|ános m|]kódéséhez és águati feladataihoz

Mliködési e|özó éü pémďadvány a]aptevékenység ellätásám

szeNi támogatásként folyósított támogatás fizđési gánlá!



2 ot3. évi kötbégYetés bevét€li é5 kirdási et6irányatai címřmdenként , "Jilľľl

fu/,ť-.
CÍMRENDENKÉNT MIND osszEsEN

El6iráDJ
AÍ

sopon

Kiemelt
elôĺľány.

Aĺ
Kiemelt előirányzat megnevezése

1t107-02
Felhalm ozá5i

cé|tartalék

I1108-01 Eelyi
és központi

adók

ttl0E-02
Táđo8atások

11108-03
Egyéb

fel]łd.tok

1110E-04
PéEmaHd.

váĺy

11201

oktatáshoz'
ncvcléshe
kapsolódó
fcladatok

(IADAS
DESI KIADASOK

káhr|ót Icrhclő iátulékok és szuuiális lruaźiálu|łsi adr] t7"

2771 z 541

kiadásokbol kMathzetes ( valto kamataH eAWn'
4 łk ńén+!é|i i'iltátáŚa

łNéh miiködéŚi cé|ú kiadás

ńből: működési célú támoqatás államhááańásn belÚIre 18 00(

múködési célú átadott péüeszköz

5 'hhä|. |ákôśŚápnák ilÍĺalÔtt szociális ÍásDru|tsápi támoEatás
6 úíiködéŚi cél és álte|ános taíalék 0

\,rĺIKÔDEsI KIÁDASoK oSSZESEN: t 00! 2'l1a 3 |ó1

ELEALMozÁsI. FELÚJiTÁsI KnDÁsoK

!b felhalmozási kiadások

3 :bból:fe|halmozási célú támosatás á|lamháztartámn belülre 0

fFliiíĺáqŕá ńuiitÔlt kö|csnök
380 56{

sl KtÁDÁsoK osszEsEN 380 56(

<IÁDÁsoK osszEsEN 3E0 56( t8 00( 2774 3 t6i
ľELEK

qI REVF"TEI,ER 0

:lelyi önkományatok általános működéséhą s ág@ti feladataihoz

'.ń..^IÁáÁ á|l'mi liń^o.lá<ôk I 929 tt:
z 26 4Al 2114

!hhä|' e|ó7ő évi můködési cé|ú maradvánv átvđ€|e

ussatŕ
K.'zhatalmi bevételek 5 90r 94t

ĺtézménvi mnkör|ési t
Ví|"lködéŚi célú átvett

i'Íűködési e|őzó évi PéEmaradvány alaptevék€nysg euátásáE ti
l00 04Í

wŕ|I(öDÉsI BEvÉTELEK ÔsszEsEN 5 90t 941 l9s6 371 ż77. 100 04(

FE|,HA.LMozÁs. FELUJITAsI BEVETELEK
:Ielyi önkományatok általános múködéséhą 6 ág@ti fe|adatdhoz

:ethatńożási célú támopalás állmhááaÍtásn beliilttl

sból: kólcsönök vissatéíÜI6e
le|haImozási hwétel

cé|ú átvett

évi fe|halmozási. felúiĺtási Déffiadváĺv igénybs Äżs 9śl

sI. E.Er,t]JÍTÁs| BEVETELEK osszF.sEN 1f596(.

ľEI,EK 5 90t 942 I 956 37: 277( 526 00(

'sI MUKoDEsr KIADÄSoK
(ölcsön nwitás

51121 0

ránvító sutri támosatásként folyósított támgatás kiuta$!3 5 1r2 t6ś
ĺ30 03.

'lśi'n 
nvúitáý
<'erui rámôoetásként fÔ|vósítofr támfutás kiutalĹg 130 03,

JÁDAsoK osszEsEN s7.17 t9l
5 739 52(

fe|wéŕc|e rörĺesÍése

Íánýtó s4tri támogatásként folyósított tánogatás 6zđési gáÍtláĺ

v isénvbevétele 739 ífl
6 SI FELEALMOZASI BEVETELEK 269 il1

.ôl.'sônök felvétele tŕirleŚ

ránýtó wryi támogatásként folyósított támgatás firet6i száĺ'Ián

l'.h'í| ńénháüílvánv ioénvbe 269 íl|
FIN^Ns7,iRÔ7,ÁsI BEVÉTELEK osszEsEN I 009

ĺđAt}ÁsoK MINDÔsszEsEN 3E0 5ó| 5 260 t9! 2 77Í I t6i
5 mt 9{l I 956 f771 I 535 021

tGrületen belülĺ dÚDlázódás
Wmô nnIlT.FT oŚszEsEN 5l',|Jt94'. I 956 371 f71l t 535 021

r,ÍŕlT(öDÉsr BEVETELEK Es IoADÁsoK EGYENĹEGE 5 t94t ĺ 938 37l -3 r6t

FEĺ,HALMozÁsI BEVETELEK .3E0 s6ĺ 425 961

uÚKoDEsl FINANszIRozAsI BEVETELEK Es KIÄDÁsoK
DGYENLEGE -s llf t6 739 S7l

F.ELEÁLMoZłSI FINANszIRozÁsI BEVETELEK Es
KÍÁDÁsoK nGYENLEGE -130 03, 269 50( 0

MI'KODESI MERLEG EGYENLE(
FELEÁ.LMoZÁSI MERLEG EGYENI,E(

5901 91i -3 173 79t 839 56( -3 t6'
-380 561 -t30 03 695 46( 0

EGYENLEGEK J80 561 590191' 3 303 t2t I 535 02( -3 162



2 ol3' évi kóltseľctés bevéte|i és kiadási e|öirányätai címŕ.ndenkćnt 
' 
*#i:il;l

0ttt
cÍľĺnĺľotNxÉľĺ MIND ÖsszpsEN

Elôirán]
at

csoport

Kieńe|t
Kiemelt e|őirányzat megnevezése

11301 szociá|is
feladatok

11302
KözfogIalkoz-

tatás

ĺ303 Srccíálil
I1304 Gyćrme|

v&elmi
segélyek

Lĺ4o2
Kämyret-

Yédelmi
feladaaok

11,103

eloIraĺy.
at

se8ély€k Íeladatok

t sI KlADÁsoK
I 90t

vĺllnká|tatót tcÍhe|ó iárulékok és szociális l adó 51 0

E 174 21 5t! 12 00( f líJl 1Ĺt 5 56(

ologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatáva| eswtt)
fnŕák nén7h.|i i'tlÍatáśä

.đéh működési cé|ú

működési céIú támosatás államhártaÍtásn belü|Íe
I ńhá|' ńň|.ôáéŚi .é|'i 

^tAt,^t 
ńén7e\7kőf

.hhô|. |2kôśŚáonek iunetott szociá E9E 931 44 2ĺ('

6 Víűködési cćl és áItalános tartalék

\ĺÜKoDEsI KIÁDASoK oSSZESEN: 20 59, 21 58! 9t0 931 46 30( 1 tll 5 58(

SI KIADASOK
]enlházások 601

z tások
3 :oéh fp|haImnzási kier|ások

łhhô|.felhalmozási cé|ú támo gatás államháŹańáson belü|re

ńbó|: fe|halmoási cé|ú átadolt DéMeszköz
fihÄ|. fc|h:Imnzicĺĺ féhiiháśÍá nuiitôh kö|csönök

si céItana|ék
łEI,HAt,Moz-Ásr KtÁDÁsoK osszEsEN 60(

<IADÁsoK osszEsEN I t94 24 sta 9t0 931 46 300 I 14:

łEWTE| 'nR
SI BEVETELEK

I

{elyi önkományutok általános működéséhez és áBeti feladataihoz
..ń..^|Ááń ;||ámi f áńôo'ráŚÔk 701 t2!

)lutrol 9 lEl
2 lbből: előző évi működési célú maadvánv áwétele

mĺiködési bel 4 fol
kódési cé|ú átvetĺ DéMeszköz

i{űködési e|ózó éü pémaradvány a|aptevékĐysg ellátását tönénó

MiiKoDÉsI BEVETELEK osszEsEN t3 3El 701 tz!
EI'HÁ |'Mn7Ás FE|,|I.nTÄsI BEVT]TEĺ,EK

:Ielý dnkományzatok általános mtiködéséhą c ágati feladataihoz
...^"^!ÁáÁ á|l.ńi ráň^đ'ŕÁ.^L

2
2 lhhŕi|. e|őző évi fe|ha|mozási e|ú véte|e

|hhől: kô|csönök üssztérÍi|ése
3 bevétel
4

]|őzô éwi fe|ha|mozási fe|liiitási

nTÁsI BEVETELEK osszEsEN
:TELEK OSSZESEN 13 3Et 701 lfl

FN^NszmÔZ^sI MIIKoDESI KIÁI)
<ölcŚön nvúitáse

2 [ránvító szeNi támoPatásként folvósított támomtás kiuta.|ás

4 t.INANszIRozAsI FELEÁLMozAsI KIADASoK
<ö|ôśön

tránűtó szeNi támosatásként fo|vósított támoEtás kiuta|á$
3 hiŕé|él. vá|f á tőr|cśźéśe

FNÁNŚzmÔz^sI T(|ADAsoK osszLsEN
FINÁNszÍRo7,ÁsI MĺIKÔDEsI BEVETEI.EK
ftllcsönök felvétele. töÍIesztése

,
tĺánýtó srerui támogatásként folyósíton támgatás fizđ6l s

t7áhád néífiaŘdvánv i

6 F.INANszÍRozĺsI FELHALMoZłSI BEVETELEK
fclwđé|é ŕöŕ|P.sźése

kánýtó s4Ni támogatáEként fo|yósított támogôtÁs firetési ýáĺ'lán

3
NÁNs7lpn7ÄŚl R|łVTTI|I.EK ossztr.^sEN

KIADASOK MINDOSSZESEN 21 194 | 5t! 9t0 931 46 30( I t,l!
t33 70r121

Brtiili d

Ö KERULET osszEsEN 13 38I 701 ĺf!
łI HEVÉT!|I,Í,,K Es KIÁDÁsoK EGYENLEGE -7 fl -2/5t -209 Eol -.16 30( -55

F'nI.EÁI'Mo7.ÁsI BEVETELEK lls KHDÄsoK EGYENI.EGI .60ĺ

uÚKÔDÉsI FINANszIRozÁsI BEYETELEK F,s KIADÁSoK
DGYENLEGE
F.ELIIALMoZĺ.SI FINÁNsziRoałsI BEVETELEK Íjs
nÁnÁsoK n(:YENT'E(IB

;I MERLEG EOYENLE( -7 211 -2,{ 564 -209 E0( -16 30( -I 14 -5 58(

-60(

EGYENLEGEK -u5t: -209 Eor -46 300 -5 58(



2 or3. éÝi k6lBé8vdés b€véteti ćs kiadási €lóirán}zátri címr€ndenkćnt mdcl€l
2'sZmclléklel

€Flban

A{rru
cÍunĺľorľxÉrĺľ MrND összEsEN

Előirán5
at

sopon

Kiemelt
Kiemelt eIőirányat negoevezése

1t404
Köíerüléti
feladatok

It405
Ködilágítás

11406
Úĺuĺ.tĺrĺtćs

11101
11501 11502

vaB/oĺ.
gazdá|kodásfat

pta
támogatás

<IÄDÄs
MUKoDÉsr KIADÁSoK

I [ś'..elui iuttĺas 0 0

2 l lPíhé|ő i;n||ékÔk é. śzociá|is ho;záiánr|ísi adó
I 88t 5 00Í 50( 19 13: l( 6 001

)olopi kiadäsokbóI kmatfizerés í váltó kamatával ecwtt)
trak DéMbeli iuttatása

5 jłéb ml]ködési cé|ú kiadá5

'lbő|. m'ikôÍtéśi célü táńoaatás államiáŹffáŚon belÚlre

lbból: működési célú átadott 10 00( 7 56l

'hhô|. IaLnccáonĺ! i'illálôff ś7ô.iá|i< ráś7ófr 'h9ýi támooetág
Víii|.ö.|éŠi 1é| éc áĺ|á|ánôs láńä|ék

lMÍiKöDÉsl KtÁDÁsoK osszEsEN: 3t 88i 15 00ĺ 501 19 IJ: l( t3 56!

E,ELHALMoZÁsI. FELU JITÁsI KIÁDAsoK

]qvéb fe|halmoási kiadások 0

sből:fe|halmoási célú támogatás áIIamháztaításon belülre

3

]hhó|. fe|halmÔźsre felúiitásra nvúitott kölcsönök
@haíaIék

KrÄDÁsoK összEsEN 31 882 t5 00ĺ 50{ 19t 1( 13 s6!

BElIETEI,EK

Helŕ önkományatok ákalános mĺiködéséhez 6 ágÚtl
Ĺ..^"^|ÁiÁ ;||"-i i4-^đ..4.^L

.éLi láń^o't;ś ;IIáńHÁŹ.ráśôn h.h]|ŕő|

)bbö|: elózô évi működési célú m@dvánv átvéte|e

Kőzhata|mi
i működési bevéte|ek 70 00( 0 f9 651 t0 00(

v{'ikö.|éśi Ćéhi Áfvelt nén7eszköz 7 57t.

Múködési e|óző évi péMmaradvány alaptevékenys8 cllátásám töÍténó
0

I{UKODESI BEVETELEK OSSZESEN 70 00( f9 6Si a7 57ź

F.nT,EÁI,Mo7,Ás. F'Eĺ.ÚJiTÁsI BEVETELEK
!łelyi onkományatok á|talános működ6éhą o ágati feladataihoz

<aDcsolódó állami támosatások
zjci cé|ń lámooatás á|lamháĺmágn btlůlról

0

: kölcsönók üs%térülse t5t

F€|halmozási bevéte|
cćlu átvett nércszköz

) E|ózó éü felhalmozási, fe|úiitási pémaadvą!yĘąÉ9É9!9-
2 ST RE!/IłJTEI.EK ()SST,I:SEN 0 t5r

BEVETELEK OSSZESEN 70 00( f9 65i a7 57t

F.INANs7,iRo7,ÄsI MIIKoDEsI I<LADÁsoK
;sön ĺvúitáśa

ó sÉNi támosatásként folvósított támogatás kiutr|ás 0

FINÄNs7-ÍRozÁ sI FEI,HÁ.T.Moz^sI KIÁDÁsoK
Köldśön nvúitág

ó sreryi támogatásként folvósított támos8tás kiutaläs
|lossaleiáÍatú hitelek. váltó töÍlesztés
F.TNÁNsziRo7,ÁsI KIÁDÁsoK ÖsszEsEN

0

ilcsönök felvét€le. törlesáése

f
Iránýtó szervi támogatásként fo|yósított támogatás Ezet6. ś

ed

6 E,INÁNszÍRofu łsI ľELEALMozłsI BEVETEI.EK
I (ňIcśónök félvéle|e iär|esŹéŚe

iĺánltó szerui támogatásként folyósított tárnogatás fttsi gánlán

mANs7nn7-ÄŚI BEVTTIII,EK oŚszE'sEN
3l t8: t5 001 ĺ9 I( t3 56!

70 00t 29 65t 150 81 S1t

belĺili duolŁódás
KERULETOSSZESEN 70 00{ f9 651 t5l a7 57Í

38 tll -t s 00( -5ł|{ t0 74 00s

Tnr,EÁ|,Mo7,ÁŚT BE\'IETTLEK Es KIÁI'ÁsoK EGYENĹEGI l5l
uÚKÔDÉsI FINÁNsziRozÁst BEVETELEK Es KIÁDÁsoI(
łGYENLEGE
lELHÁLMozAsl FINANszIRozAsI BEVETEI,EK Es
oÁDÁŚÔK nÍ:YENI'E(;E

MÚKÓDESI MERLEG BGYENLE( 38 til -15 00( -50( t0 5I! -l( 74 Ntl
15(

38 ĺtĺ -15 00( -50( l0 5t! |4Í 71 00t



2 0l3. évi költségvetés b€véte|i s kiádási €|öiÍányatai címrendenként 
';;ł:i]:l

t1ł,í-
cÍľĺRrnppľxÉrĺr MIND osszEsEN

E|őirán]
at

6OpOn

Kiem€lt
előiľáĺy Kiemelt e|őirányzat megnevezése

11601

TöÉag/on

|1ś0f
Kisfalu
Kft.által

I1603
Corin Sétány

prcjékt

11604

MeBdolna
Neged prcjek

11605

R€habiIitációk
fejletési
prcjektek

11701

hitď f€|véte|'

ti'řlsztéselq
kamatokAÍ fejlwtése vas|onnal való

gedáIkodás

KIÄDÄs
vĺĺ]KoDEsl KtÁDÁsoK

z
jfemélü iuttatás
|'...LÁ|}.iÁr laŕLo|^ iá.'IáL^L Ác crnniá|ic hn,,źiíal|á<i ąÄÄ

34 t9a
9 4fl IJ

folopi kiadások 89 88r f 7Ol.244 1 52t 319 8It 25 3! 13 00(

)o|opi kiadásokból kamatfizetés ( vá|tó kamatával esyůn) 0 23L96!

4 Ellátottak DéMbeli iutratása
ENéb miikö.ĺéŚi cé|u kiadás

:bhőI: műkôdési cé|ú támosatás állańháŹanáson be|u|re

můködési
) .bból: lakossásnak iutÍatott szociális Íászorultsági támogatása

E9 E64 2 1Ol ztt t sfa 364 13; 25 394 214 96t

mr grr'vnzłsl FF|,|j.rĺTÁs| K|ADÁsoK
9 804 266 001 47 3L3

Fe|úiĺtások 109 00t t26 fl 150 00( I 6t5 31(

feIhalmoźsi
lhhlil.feIhalmozjsi célír támosatás államháżfráson belülíe 2t9 30( 0

'-hhő|. fe|halmozási cé|ú átadott oéEszkóz 85 004

EEĺ,EÄI,Mo7,Ásl KtADÁsoK ÔsszEsEN l r8 801 766 51.4 150 00( I 662 6t
KrADÁsoK osszEsEN 20t 69i 3 467 798 l5l sft 7.0ż6 15! 2539! 24496Ą

BEVETELEK
uĺIKoDEsI BEvr.,TRI,EK
Helyi önkormányatok áha|ános mr]kôdéséhą és ág@ti fe|adataihoz

kaDcso|ódó állami tämoeatások
2 \,{ükddési célú támosatás á|lamhááatáson be|ülÍól 3 00( 143 611

łhhôl. e|óző évi műkrjdési cé|Ú maradvánv átvétele 0

ölcsönŕik vissatérűlés€ 0

,i múködési bevételek 43 02: | 9763Et 135 041 5 391

6

JÍűködési e|ózô évi péÉmaÍadvány a|aptevékenység e|látásáÍa töńénö

460L I 976 3Er f7a śa1 5 39t

łEĹI{ALMozAs. FELUJITASI BE!'ETELEK 0

0

Felhalmozási cé|ú t655t 0

2 fihÁl. é|Ä'á évi fc|há|mô7áśi cź||i mďedvánv áfuétele

'J'ttől. kö|cŚdnöł

Felhelmoźsi 78fE6l
célú áNett Déteszköz

5 .|Ä'ń éü fc|há|mô7áśi feĺúiitási oémaadvánv i

, łET,EÁ|,MozÁsI' FELÚJĺTASI BEVETELEK osszEsEN lEf a6l | 6sś t8! 0

BEVETELEK OSSZESEN 46 0L 2159 fsl 1 933 477 5 399

NÄ Ns7ÍRozÁŚr MíIKöDÉsT KÍADÁsoK
n nuiilása

2 ránütó sreNi támosatásként folvósitott rámosatás kiuta|ása

4 67.1 S7:

Iránvító srervi támogatásként folyósított tános4!ĄE!!44!4-
621 514

6ż| 57:

5 ffipx
I Kölcsönök felvéte|e. tórlsá6e

fánŕtó szeryi támogatáEként folyósított támogatás fizet6i szánliin

ioénvbevétele

6 íNÁNszÍRozÁsI FELEÁLMoałsI BEVĚTELEK
i'l6önök felvétele. töÍlesztése

,
nánŕtó szeili támogatásként folyósĺtott támogatás trctst ĺáĺüĐ

izabad oémładvánv iEénvbevétele

208 69) 3 167', tsl 52, 2026 75! 2539! 866 53!

16oŤ 2 759 251 1933 t1i 5 39!

n he|fili dilD|ázódáś
46 0I f7s9 2Sl I 933 t7t 5 39!

MÜKoDESI BEVETELEK Es KIADÄSoKE 43 E61 -7ż1 90í. -ll -E5 44! -19 991 -f14 96t

mI'EÁ|.MÔzÁsI BEVÉ.rEI,EK Es KIÁDÁsoK EGYENĹEGI -t t8 80: 163 -t50 00ĺ .7 43ź

rÍÚKiDÉsI FD{ANsziRozÁsI BEVETELEK Es KIÁDASoK
TGYENI,EGE
iELEALMozÁsI FINANszIRozAsI BE!'ETELEK Es
rĺłnÁsor ní:vnN|'Í.l:E -6ft 57!

MUKÔDESI MERĹEG EGYENLE( -13 861 -724 -t 52/ -85 4'ĺ: -19 99( -?ĺ4 964

FELEÁLMozÁsI MERLEG EGYENĹE( -1lt tol 16352 -150 00( 7 131 -6ft 515

EGYENLEGEKI -70E 54t -15I 52r .92 6E: .ĺ9 99( -t66 53!



2 ol3. évi k6|tségve(és bevételi s kisdási e|óiľánJzátai cimr€ndenkén( mdelél
2.ŚzméI|éklcl

042/U

CÍMRENDENKÉNT MIND összEsEN

Elóiróny
At

sopon

Kĺemelĺ
Dlôirány'

At
Kiemelt előirányzat megnevezése

Lĺ702
Véde|mi
feladatok

II7O3
FőépítéÝi
feladok

11704
Egémégĺigi

feladatok

11705

TáööhlŁak
Íelújítási

Íámogatásái'
kôlsiinei

11706-01

Önkomáoy.
uti

tulajdonhoz
kapsolódó
feladatok

1|70Éo2
öĺkomány.
ati eryéb
feladatok

iüÁDAs
KÔDEsĺ KIÄDÁsoK

2 lnkáltatót terhelô iárulékok és szociális hozzáiáru|ási adó
3 )oloei kiadások 3Í1 14 301 37 3a' 341 96ł 93 341

)o|opi kiĺĺlásokhóI kamalfizetéś í váltó k

oéMbeli iuttatása

éb múkôdési cé|ú kiadás

'hhÁ|. míkö.|áśi .éIń lámôpálás á||'mháŹańásôn he|iilre 0

thhó| mírkddési céIú átadotr oéüesz-köz

Iakossápnak iuft atott szociális rásrcrultsáEi támo!
6 víűködsi cél és álta|ános tartalék

WIKŕlDESI I<IÁDÄsoK osszEsEN 3 I'ta l4 30( 31 381 34I 961 93 340

t,EI,HÁt.MoZÁsr. FELtjJiTÄsr KIADÁsoK
ások 0

2 ielúiítások 0

iwéb fe|haImozási kiaĺlások 0

felha|moźsi cé|ú támosatás ál|amhááartáson belülre

:bbő|: fe|halmoási célú ákdott péreszköz 0 70 00(

40 00( 0

Lozási céltanalék
ł.ĹMozÁst KIÁDAsoK osszEsEN lĺ0 00( 0

ÁDÄsôK osszEsEN 3 t7! 14 30( 37 3Ei tI0 00( 341 96t 93 34(

BEÝ'ETEI'EK 0

V[IKoDÉsI BEvÉTELEI(
Helý önkományzatok ákalános müködéséhez és ägeti fe|ada|aihoz
L.^^.^|ÁiÁ Á||.-; ł4-^..r;c^L 0

Működ6i cé|ú támopatás á|lamháŹatáson beliiIÍól

: elózô évi működési célú maradvánv áwétele

Közh I 50(

bevételek 3 00Í 171 t25 00(

Működési célú átvett DéMeszköz 6 16(

Működési e|óző évi pémaÍadvány alaptevékenység e|látásáÍa töńénô

DESI BEVETELEK OSSZESEN Í 50( 3 00Í t7l 131 t6(
, mI,FÄI,MÔ7^Ś FnI,I]JITÁsI BEVT:TEI,Í.K

Helyi ónkományatok á|talános müködéséhez és áEut| fe|adatahoz
L.ń..^|ÁdÁ Ä||'m; ráh^đrŕłc^L

2 Felhalmoźsi célú támosatás áIlamháŹaÍtáson belü|ról

20 00(

si bevéte| 0

Fp]h2lmô'Śi .ŕhi árvdŕ ń
Eĺô7ń éü fe|halmô7'áŚi fe|úiitási

ż t'ELEÁLMozÁsI. FELUJITÁSI BEVETELEK osszEsEN 20 001

BEVETELEK OSSZESEN I 50( 3 00( 20 001 L7a t3I 16(

FNÄNŚzÍRŕ|7AsI MIIKoDEsI I{|ADÁsoK
<ö|śön nvúitág

ó szerui támosatásként folvósított támoeatás kiutaláM
4 FINANszIRozAsI FELEÁ'LMoZASI KIÄDASoK

<ötcsn nuiitá9
ó srerui támosatásként folvósitott támoEatás kiutalág

oNr Nś7E^7AśT VtÁnÄ côr nŚŚ7FsFN
ETNÁNs7,|Ro7,AŚl MlIKoDEsI BE\/ETELEK

felvćtele n

2
'Íánýtó sreNi támogatásként folyósitott lámogatás 6etési gámláĺ

iabad pémaadvánv isénYbevétele I

6 ľEtANszhozÁslFEtEÁLMoásĺľrvÉĺBlrx I

I
fánýtó getri támogatásként folyósított táfiogatás 64tési számlán

öÍténö ióváiÍás
sabad pémďadvány igénybevétele I

ľm.ł.ľszÍŔozłsl BEVÉTELEK ÖsszEsEN
(IÁnÁsnk MNDoŚŚznŚEN 3! 14 30( 37 3ai Ito 00( 341 961 93 34(

ľEI-EK MINDosszEsEN I 50( 3 00( 20 00( Ĺ7. t3r ĺ6(
n helii|i ĺlunIázódás
KERÜLET osszEsEN l 50Í 3 001 20 004 l7( l3t 16í

DESI BEVETELEK Es K|ÄDAsoK EGYENLEGE -3 l7! -12 ą43a, -341 7ar 37

mI.EAI,Mŕ|zÁsI REVT.ÍEI,trK Í:Ś IíADÁsol( E(;VENĺ,EGI -90 001

I{UKODESI FINANSZIROZASI BEVETELEK ES IOADASOK

FELEÁLMozÁsI FINANszIRozÁsI BEVETELEK Es
KIADÁSoK EGYENLEGE

MIII(oItÍ].qI MT:RI,E(; EGYT)NI,E( -3 17: -tz 60( -34 36: -341 7t1 37 azl
FELEÁLMoZASI MERĹEG EGYENIJ .90 00(

E(;YTNf'EGř'x -3 171 -t2 Eol -34 381 -90 00( -34t 781 37 tfl



2 ot3. éYi köttsĘvet$ bevét€li 6 kĺadási et6irány.atai címr€ndenként Bdćltt
2'Ý'me|lék|cl

rtw
CIMRENDENKENT MIND OSSZESEN

Kiemelt előirányzat megnevezese

11801

JóxeÍváľosĺ
Gyemek€k

Údüttctćsééĺ
Közhaýnú

NonpŕoÍit Kft.

il802
Bárka

Jó6efváŕosi
Színház ćs

KultuÍális
NonproÍĺt Kft.

11803

nÉve zn.

ut04
Jóxefvárosi
Külturális é5

Sport
Ki€mdten
Kłizhaęnú

Nonproĺit KfL

11805
Jóaefvárosi
Kłizłĺsségi
E,áBk

Kiemelten
K6zlraguú

Nonprofit Kft.

At
soport

előirány.
aÍ

feladatok
ôsý6en

KIADAS
KÔDEsI I<IADÁsoK

Śzemélvi iutt tfl ll
2 lunká|tatót teÍhe|ô iáru|ékok és szociá|is horÄiźfl|äsi ado 33 80:

0 3 834 83!

)o|osi kiadásokból kamatfifetés í vätó l Z3l 96'

tak Dén

5 ]łéb ńűködési célú kiadás
0 26n

ből: működési célú átadon 73 60( ĺ32 90( f4 961 73 501 3tl 63: 654 16t
ůhÄI' ĺ.L^śśáoń'L i'l|álôÍ ś'ô.iáĺiś.áŚ7ńn!|r.Äd |Áńdý^tÄg 0 943 131

6 Śi.él éś áIłá|ánôś teńá|él 434 873

MťiKöDÉs| KrADÁ.soK osszEsEN 73 60( t32 9í|Í f4 961 73 501 3lt t3: 6 240 fol
a t. FEĹUJITASI KlADÁsoK 0

I 323 7t:
2 000 531

jgyéb felha|moási kiadások
,. .,, .:=:l::::-i=:i:--

0

3 ól:felha|moási célú támosatás á|lamháztartáson belü|re 289 30(

ůhál. fe|he|mnzási céIíl áterĺott nénzaszkoz t55 00(

Ł felúiitásra nvúitoft kŕĺlcsönök 40 00(

4 FcIhalmozási cé|tarta|ék 380 56(

F.ELIIÁLMozAsI KIÁDAsoK osszEsEN 0 3 l89 10ł

rTÁDÁsoK oss7,EsEN 73 601 132 90( ż4 96t 73 50Í 31ĺ t3: 9 469 30:

0 0

uÚKoDEsI BEVETELEK 0

jelyi dnkományalok álta|ános mĺiködéséhez és ágati reladataihoz
t08 90( 2 739 9tO
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