
2

ffi ffi.&& ľ$'tr.ffim.€wmq#-- " "

Budapest Józsefuáľosĺ Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számár a

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testtileti tilés időpontj a: 2013. fębruár 27 . . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefuárosi onkormányzat f01,2. évi költségvetéséről szőIő
7 l20 I2.II.2 1 .) rendelet módosítására.

A napirenđet nyíIt/záľt tilésen kell targyalni, a döntés elfogadásźůloz egyszerrĺ/4q!41Ę{!ę1lt
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vélemdnyezi X
Humánszolgáltatásĺ Bwottságvéleményezi tr

Hattlr o zati j av as|at a bizotĺstlg számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesńés mestáľsv a|źsźt.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A 2012. évi központosított e|óirányzatok közül a beltęľületi utak szllźrd burkolattal való
ellátása tĺĺmogatás előírtnyzat marađváĺyát aKormźny december hónapban szétosztoÍta. Ev
kĺjzben a k<ĺzpontosított előirźnyzatrőI az onkormźnyzat lemondott, mert a felhasználási
előíľásnak az onkormźnyzat nem felel meg. 20tf. decembet 27-én az onkormźnyzat
szźtm|ájára745.474.-Ft kerÍilt e jogcímen jővźtfuásra, és 2013. januźr 23. napjźn kapta meg a
Hivatal az értesitést, hogy az onkormányzat költségvetését, ezze| az osszeggel módosítani
kelt. A karnatfizetési kötelezettség elkerĺilése végett,2013. jaĺuźĺr hónapban a központi
támogatás összege visszaťlzetésre került.

Az á|IamháńartásľőI szőIő 2011. évi CXCV. törvény 34. $ (5) bekezdése éľtelmében ,,A
képviselő-testület a (2) és (3) bekezdése szerinti e|őkźnyzat-módosítás, e|oirźnyzat-
átcsoportositás áBĺezetéseként - az eIső negyeđév kivételével - negyedévenként, a döntése
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szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja költségvetési rende1etét.,,. A 2012. éví
költségvetési beszámoló elkészítésének határideje 2013. februaľ 28. Tekintettel aľra, hogy
2012. december hónapban a lemondásra maĺ nem volt lehetőség, ezért a 20ĺ2. évi
koltségvetést a beszámoló határidejéig módosítani kell. Javaslom a 745,5 e Ft-tal a kiadási
eLőkźnyzatonbelülacéItaÍta|ékelőirźlnyzatźnakmegemelését.

A Képviselő-testület
- az onkotmányzat 11108-02 cím bevételi központi költségvetési támogatáson belül a
központosítoÍt támogatźs e|őirányzattú. és a kiadás múkcjdési céltartalék e|őirányzatát 745,5 e
Ft-tal megemeli belteruleti szilźnd útbuľkolattal való ellátása címén.

Az onkormányzat kt)Itségvetésének módosítósa a ]9/2009.(v.06.) onkormányzati rendeĺet ].
mellékletének ]6. pontja alapján a minősített szavązattÓbbséget igénylő kérdés. A koltségvetés
módosítósa a képviselő-testťjĺet át nem ruházható hatáskorébe tartozik. Figlelemmel az on.
10.s (]) bekezdése d) pontjdban foglaĺtaĺcra, az alábbi rendeĺet-tervezetet és határozati
j avaslatot terj esztem elfo gadósra a Képvis elő-te stület elé.

A fentiek alapjźn az aIźlbbítewezetet terjesztem be elfogadásta a Tisĺelt Képviselő-testület
elé.

Budapest, 20|3. február 18. G#*ĺ%1
dr. Kocsis Máté

po1gáľmester

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábóI:

k-Wí-ry
a|jegyző 
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Budapest Főváľos VIII. kerii|et
Jĺizs efu áľosi Onko rm ány zat

Képviselő. testůiletének ...../2013.(...)
iinkormányzati rendelete a 2012. évi
ktilts égvetésľől szóló 7 l 20|2.(II.21.)

önkormányzati rendelet
módosításáľól

.s (1) A képviselő-testület 2012. éví

a) a költségvetési pénzforgalmi
bevételi főösszegét 17.410.729,3 e Ft-
ľó1 1'7.425.0|7,4 e Ft-ra )aza7.
TizenhétmilliáÍd
Né gyszĺĺzhuszonötmil1ió
Tizenhétezer - Négyszĺĺz forintľa
módosítja,

b) a kĺlltségvetési kiadási főtisszegét

21.397.203,3 Ft-ról 21.4Il.49|,4 e Ft-
Ía azaz Huszonegymilliĺĺrd
Né gyszáztizenegymillió
Négyszazkilencvenegyezet - Négyszaz
foľintra módosítja,

c) a ťlnanszítozási célú pénnlgyí
miĺveletek

(hitel, kötvény) bevételi összegét
742.080,0 e Ft-ban, az.az

HéÍsztunegyvenkettőmillió _ .

Nyolcvane zer forintban á||apíť1 a me g,

d) a ťĺnanszirozásu, pénzngyi
műveletek

(hitel, váltó törles ztés) klađási cisszegét

631.835,0 e Ft-ban, azaz
Hatszázhatmincegy

millió Nyolcszázharminccitezer
forintban

áIlapíť1ameg,

e) a költségvetés tárgyévi hiźnyát

.s

Budapest Főváľos VIII. kerůilet Józsefváľosi
onkoľmányzat Képviselő- testületének

. . ... l 20 13.(. . . ) tinko rm ány zati rendelete a 2012.
évi kłiltségvetésľől sző|ő 7 lf0I2.(II.2t.)
tinkormányzati ľendelet módos ításár ő|

(1) képviselő-testület 2012. évi

a) a koltségvetési pénzfoľgalmi bevételi
füösszegét 17.340.838,9 e Ft-ról,l7.410.729,3 e

Ft-ra azaz Tizenhétmilli'ĺľd _ Négyszáztízmi|Iíő
Hétszázhuszonkilencezeľ - Haromszázsztz

foľintra módosítja,

b) a koltségvetési kiadási foösszegét

21,.327.312,9 e Ft-ról, 21.397.203,3 Ft-ta azaz
HuszonegymilliáÍd
Hátromszázklencvenhétmillió
KétszźvÁźromęzer Háĺomszáz foľintra
módosítja,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek

(hitel, k<iwény) bevételi összegét 742.080,0 e Ft-

barl, azaz Hétszźunegyvenkettőmillió _

Nyo lcvanezęr forintban á|Iapítj a me g,

d) a finans zir o zásil, p énzngy i műveletek

(hitel, váltó tĺĺľlesztés) kiadási ĺĺsszegét

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

millió _ Nyolc szĺízh atmiĺcötezer forintb an

áIlapítjameg,

e) a költségvetés tźrgyéví hiányát4.618.309,0 e

Ft-ban azaz N égymilliárd

Hatszźztízennyo lcmill ió
Httromszázkilencezeľforintbaná||apítjameg,

a ťlnanszitozási célú i műveletek



tĺjbbletét IT0.245,0 e Ft-ban, azaz SzázÍizmilliő
Kettoszázĺegyvenötezer forintban á||apítja

ffieg'

g) a hiany belső finanszírozástft 3.876.2f9'0 e Ft-

ban, azaz Hárommilliaľd
Nyo l cszázhetvenhatmillió_
két százhuszonki lenc ezeľ fo rintb an tlllapitj a me g,

h) a hiĺíny ktilso ťlnaĺszítozźstń 742.080,0 e Ft-
ban, azaz Hétszćvnegyvenkettőmillió
Nyolcvane zerezęt forintban állapítj a meg.

A hiány külső ťlnanszírozás osszege a20I1. évi
hitelszeruődésből le nem hívott összeg.

2.s A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e

rendelet 1-14. melléklete lép. A rendeletben
foglaltakat a 20|2. évi költségvetési

beszámolóban alkalmazni kell.

4.618.309,0 e Ft-ban azaz Négymilliárd

Hatszćtztizennyo l cmi l l i ó
Hźnomszźzkilencezeľ forintban
áI|apíť1ameg,

Đ a Íinarrszíľozási célú pénztigyi
múveletek tobbletét 710.245,0 e Ft-
ban, azaz SzáftízmilJ'iő

Keiltószźunegyvenötezer foľintban
áIIapitjameg,

g) a hiany belső ťĺĺanszírozásźú
3.876.229,0 e Ft-ban, azaz
Hárommilliard
Nyolc szazhetvenhatmill ió-
kétszźzhlszonkĹIencezer forintban
á|Iapítjameg,

h) a hiany ktilső ťlnanszitozását
742.080,0 e Ft-ban, azaz
Hétszáznegyvenkettőmi1li ó
Nyolcvanezetezet forintban áIlapítja
meg.

A hiany külső ťlnanszírozás összege a
2011. évi hitęIszerződésből le nem
hívott összeg.

2.$ A Rendelet l-14. melléklete
helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.
Ez a rcndę|et 2013. februaĺ 28. napjáĺ
lép hatályba azzal, hogy a Rendelet
érintett rendelkezései 2072. decembeľ
3 I -i hatźt|Iyal keľülnek módosításra.
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Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefvárosi Onkormányzat Képviselő _
testületének

.....120Í3. (...) tinkormányzati ľendelete

a 20Í2. évi kiiltségvetésľől szőI'ő 7 ĺ2012.(II.21.) tinkormányzati rendelet módosításárő|

Budapest Fővríros VIII. kerület Józsefüiíľosi onkormányzat Képviselő-testĺilete az
á|Iamhtztartásról szóló 2011. évi CXCV. töľvény 23. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az A|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatfuozott feladatköľében
eljźnva kĺjvetkezőket rendeli el:

l.s A 2012. évi költségvetésről szőIő 7120|2. (II.21.) onkormányzati ľendelet (a
továbbiakban: RendeleĐ 3.$ (1) bekezdése helyébe a kĺjvetkező renđelkezés lép:

,,(1) A képviselő.testtilet 2012. évi költségvetésének

a) a költségvetési péĺuforga|mi bevételi fo<isszegét17.410.729,3 Ft-ľól 17.425.017,4
e Ft-ra, azazTizeĺlhétmilliaľd _ Négyszázhuszonötmillió - Tizenhétezer _ Négyszaz
forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főcisszegét 2I. 397.f03,3 e Ft-róI2I.4II.49I,4 e Ft-ra azaz
Huszonegymilliard Négyszáztizenegymillió Négyszázkilencvenegyezęr
Négyszaz forintra módosítj a,

c) a ťĺĺaĺszírozási céIú pénzngyi műveletek (hitel, kotvény) bevételi összegét
742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban
źiIapíť1ameg,

d) a finanszirozás,ű, péĺln1gyi műveletek (hitel, váltó töľlesztés) kiadási cisszegét
631.835 e Ft-ban, azaz Hatszźzharmincegymillió Nyolcszazhatmiĺcotezer
forintban źilapítj a meg,

e) a kđltségvetés targyéví hiźlnyát 4.618.309,0 e Ft-ban, azaz Négymilliárd _
Hatszźztizennyolcmillió-HáľomszźnL<ĺIencęzęrforintbanźi|apitjameg,

f)a Íinanszirozási célú pénzĹigyi múveletek többletét |10.245,0 e Ft-ban, azaz
SzazÍízmil|ió-KettőszáznegyvenotezerforintbanáIlapitjameg,

g) a hitny belső ťlnanszlľozźsát 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Hĺáĺommilliĺíľd
Nyolcszázhetvenhatmillió - kétszázhuszonl<lLencezer foľintban áIlapítjameg,

h) a hiany külső ťlnanszirozásźĺt742.080'0 e Ft-ban ) azazHétszáznegyvenkettőmillió -

nyolcvanezer forintban á||apítja meg. A hiány külső ťlĺanszitozás ĺisszege a201I.
évi hitelszerződésből le nem hívott öSszeg.''

2.s A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e ľendelet I-14. melléklete lép.

3.$ Ez a rendelet 2013. február 28. napján lép hatályba azza|, hogy a Rendelet érintett
rendelkezé sei 2012. december 3 1 -i hatállval keľĹilnek módosításra.

Buđapest' 2013. február

Riman Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



INDOKOLAS

Áltatános indoklás

A Budapest Főváľos VIII. Keriileti Józsefuaľosi onkortltnyzat f0|2. évi költségvetésről
szóló rendeletének módosítása az áIlanháńaĺtásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 34. $-
ában kapott felhatalmazás a|apjźln a képviselő-testtileti, bizottsági, áttuházott hatáskörben
hozott dĺjntések, valamint az állami támogatások, gazđaságí események miatt vźit
sziikségessé.

Részletes indokolás

1.$ A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi fóösszegeket,
vďamint azok belső tarta|mźi határozza me s..

2.$ Az 1. $-ban jóvĺáhagyott módosításokkal a rendelet mellékleteinek móđosított
e|óirányzataittarta|mazza.

3. $ A rende|et hatáIyźĺt hatźrozza meg, valamint az, hogy a 2012. évi k<lltségvetési
beszámolónál a rendeletben foglalt módosított eLőkźnyzatoknak szeľepelnie kell.
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Budłpest Fővńros VIII. ktľůileÍ Jĺĺzsefváľosi On'koľmĺĺnyzat

.

ĺ I{oł"ť,&'tąłř,t.&'eđgJősségiá Tĺiiľseł.sľÍg

A C.Ĺ]. Auiĺit KiÍnyvl'izsgt1lo KÍi. - annak teľ]lľiszętes szcmél1, tagia, dľ. SzębęIlćdi
Ist'ván kalnaľaj tag könvr,vizsgťrlo - szálrráľa Budapesĺ Fĺlr'áľos V]II. kęľi.:lęt
]ťlzsęĺÝáľosi {)nkoľĺllányuatä. a fu|ek szęrziic|éses jclgvisznn},ĺĺm tekintettgl,
kÖnyvvizsgálĺii vćlenlenyezús céIiĺibťll 2Ü13. f*bľuáľ 18-ńn nregkÍilĺlte az
Ünkoľmńnyzat 2,Ütf, évĺ kö|tségvetéséľtĺI szó|ó 7l20|f, (ĺt' il.l szán;i
ľeĺdeleŕének módÜsĺtásához kapcsolĺídó ľIokumentácĺđját.

Ąz Áł|*mháztaľtásľól seĺ{|ó 2011. évi CXCY. tłiľvény 23. $ {l) bękezĺIóse szeľint a
he.lyi tinkłlľlnányzat a kĺĺItsógvetesćt kĺi|tségvetési rendęlętben állapítia nreg"

'A kÖĺtségvetési rcndeleĺ nlóĺĺosĺtiłsáľa kĺitęl*zii jogsz"łbalyi cloĺľások vorratkoznak.
rn*lyek az Á|Iamh*zÍartásľó| szóIó 2t}ĺ1. évi CXCV. tłiľvény 34-3$. $-aĺ|ran, ĺlIetvę
az A|Iaľrháztaľtásrđl sxó|ó tiirr'óny vćgrehłjtásäľrĺ| szóIđ' 36s/2CI]t- fiII. 3Í.)
Koľľn. ľerrdetreĺ 4f-44. $-aĺban ĺaláĺhatik.

ĺ\ |bnt megĐevezťĺt .iogszabáIyi elĺiÍľások a|apján a képr,ĺselő-tcstiileĺ legkésőbb az
ńves kti|tségvet,ésĺ beszámĺllĺl elkészÍfósének határidejóig^ ilecęmbeľ 3l-ei hatäl]yal
mĺidĺlsít.ia a Łtiltsegr,.etrisi ľelrĺleletét. Az Állanháztaľtás sz-'eľvczetei heszämoĺási ćs
konyvvezetćsi kötelšzęttsć*qćnęk sajátosságaircl|' szóló 2491200Ü. (XIr. 24.)' Kĺrnn'
lęnĺlclgt l Ü. $ ( I) bekezdcsc szeľilrt az évĺ:s elemi kcĺltsegvetćsi bęszámoltit legkescltĺlra kĺirrtkező k<iftsćgvetćsi ćv fe|rľuáľ 28-áig keřl megkĺildcni at, illetókes
szeľvcknck.

,Ą ttiľvónyességi, stabĺi|yszeľíiségi szempontok .łtapjlĺn elvégľetf vizsgá|at foľmai
és ttľtaĺmi clĺĺĺrások betaľtásĺ{ra iránvu|t.

' 20l4. januäľ l -en haĺályha tćp ĺz Áĺlłn,rh{xiłl.tá-s sz-á,nlvite|ćrĺtl szťl|o 4i20 | 3, (t. l.) Kclmrán3ľendeleĺ; mely az
ri^i szá nl r, Íte ĺ i Řoĺri.rłi nyrelrc.Ic lct ĺ e*z !



s köIt.*ĺóśvttisi ľe nĺ|eletmóĺIosÍtási ľeľve?e{ fĺlľInai viz*eálatÍin$|Š megńlł.äpíľĺisĺri:

l. Ą .ielcnlegi pozitív Vagy nĹ1gatív irĺinyéĺ t|iilt"ilnyzaL mir<losí|ársok itz eľvL:llyLls
ľ | ŕi i ľá nyzato k alap u I veĹľ l ó vł-: I k ĺiľ(ł l nck nr e'qh atáľÜzásra.

Il' Á ĺ:ľllĺleletL,łrĺidĺrsítiisi {eľr'ezut az cleĺleĺi kci|tsćgvetÉsse-l tgyeziĺ szeľkglzcthen
keľĹilt cl k ész."íĺÚsre,

ľI. 'Ą mńclosíĺťrsi dĺrkuĺnenĺáciťllrĺ:lz kapcsol<icli cliitľľiesztes äZ elĺ'ĺiľányzaĺ-
r'írl ĺozĺaĹ1łsi 

.i ar,a s la tok a t lťsz l ete.sen in dok,o|.i a'

tv. A ször'cgsz.erii es a sr'ĺiĺnszaki ĺlokumęntácío'k' egyĺránt nrcgtblelnck a
.j ĺlgsziĺbú|y,,i eliĺĺľáłioknak 

"

\1. Á" llŮľn.lasztir'cg ln*gĺel*lően lĺoveti a vÉglullra.iĹasra javaso|t clťlirálrl.zaĺ
váIiozásokat.

Ą kiiliségvetósĺ ľeftđelc'ŕnlódo$.ítási tęľr'ezet.ÉaľtaInri r:Ĺzsgá|ątínfik rpesá||éľÍfásĺi:

I' A l3udapest ľ]łiváľĺls vlll. kcľĹiľei .lózscÍVĺíľosi i)nkoľnlán1,'zat
2il12, ćvi kti|tsegvctésľiĺl szr:tĺi 7l20l2. (|l.21.) szánlri önkolruányz"ati ľcnłel,ct
öĺÓdik aIka|olnmal ttĺnćniĺ nriĺ1osíĺ*sĺiľa a K{:pvi.selő-tesľtilet Ź0IJ' itrnuár 23.ai
Ĺilesin kerĺilĺ sĺlĺ,

A ľenĺlclęt ľnńdĺrsíĺási tcrvezethez azonbal aE' onkorĺłtál"ty'zĺt Fćĺztigyi
Áppaľłĺľusa kiegćszítći do|ĺuĺlre rrtáciĺit kćszített' nrel-vllek kioszrására ł|,

Kćpvi"sclĺt.tg'stíil*t i,i|isćn kęľĹilt strľ. Á kíegószĺtő előtoľjcszrisbcn íbgla|tak
alapján a |revéielek ĺ!s kiadťrsok ftiiissz,ege. kćt mĺrĺlĺlsĺto tĺĺól haĺ'ťrsáľa vilĹrzott,

Á kiinyvĺliugdĺő nrľgjegy,zi, hogľ ĺl Kćpvisele=ttsĺÍłleti lłIésłłn *ioszÍa|Í
dokumentúciłÍÍ ne'łll kapÍa nłeg, ĺgy ennek érte\mébtn ĺl kiegészítĺf
k ii n yv,1l il, r ĺÍ I tj i p ĺĺ Í e m i ny t n e m kés zíI h e tÍ c e !.

tl. Ąz i)nkonlráľrtr,:Ĺłń 2{}12, evi kiiltsćgt,eĺćsćľiil szolo ľcncĺeletmek llatoĺ|ik
:rlka|onrnral ĺiĺľténŕi móĺ|osításáľa ď KĺÍpviseliĹtesĹiilct 20t3. 1.ebl.rláľ 27-ei
Ĺi|ésén kerĹiř sĺrr.

A jelenlegi elťĺir.ányzaf nrÓĺ|osítás dokumenÍációj* taľtł|m azzĺ_ 
^iF. 

clŕinŕĺ
môĺ|ĺlsítás (ötłitřik) ćs a ĺĺi*gószĺtő dokumentáciłitlau hĺrzoft vń|tozások
ha tásaiť, va|aminl' az a|á |ibiĺlkba n kierne|t llr ódosításoka t.

Áz OnkoľltránYzat kĺizptlĺttosĺtotl 1ánrĺ:lgatÍlskćnt - ĺseĺĺĺ:ł.tileti sziłcirĺl
tiĺbuľkłĺttĺĺaĺ vaĺo ellńĺĺistł ĺ:yy-es !ťÍvđĺ.ł:ł.i łĺłre?/ľŕ i dnlłr1ľmĺÍry,xlĺĺlk ľíłĺĺľn- nlqgk*potĺ'iisszegľt1l {745 |r I;t) 20l3. deccnlheľ hÔĺlaphĺill lelnĺlnclcltĺ.
l]]eľt ĺl t.eI |ra szĺtá lĺis i eł ó íl.łi.soknuk n *l.łr tuĺĺuĺt nreglŁ\| *l ĺ i .



f-:nľlek haĺásáľa a kcizponĹi tŕunogĺtÍások 745 .[: [rĺ iisszegíĺ cst'lkkentćsóľe.
a kiadírsokat ćrinĺiiell a céIĺaľta|ékĺlk 745 |: l1ĺ tissz'ľgĹi csakkcntćsele
keriil soľ.

t'ĺI. ĺ\'z ť)nkĺlľnrányzat 7l2tJ|1., {lĺ.2l.} szánťt tillkoľtr:lťrll-vzati t"enĺlelet
l"tl o dosĺrásá lra n b ekij v cl I cz-et ĺ r,ál toľ-ĺis<rk h a tásĺŁľa :

r a lrevótelek fĺiłĺssz ege f2 043 326 E 'FÍ-tlan. ebtlĆil
* a kiiłtsćgrietĺĺsi pćllzlbľgalrrri bevÉĺelek tĺ5szege 17 42s 0]-7 Ir [;t,-[ran,
_ a7, e|(jz.ő ćr.i pćĺznraľaďv'ány igénybevćĺę|éllek összcg*

3 87ó 2f9'Ł,Irt-lran'
_ a Íjllanszílĺrzítsi célťr bcr,ćtelek ilsszege74? 08Ü tJ lrt.bĺrn.

r a kiadások fiĺtĺs'szege ff, Ü43 326 E Ft-bĺn, ebbiiľ
_ ĺt kĺil{só3\'Ľtđsi kiaĺĺasclk iĺsszege 2 l -{ l l 49l Ł' ,[łt.lrłln.
* a finanszíľĺ:zŕisi célťr kiadásilk cisszege 63 ĺ 83.í I] Ijt-łlan
kcľĹi l nregh atĺiľozásľEt "

Á kłĺnywĺzsg:iľó ł jelen|egi kłiltsógvetési ľenĺ|e|*tĺnidosítrłsi teľvezeŕet
nlegviľsgá|t:r és tisszességć,|ren lnegii|Iapĺtja, hogy az a jogseabĺłlyi e|ĺĺíľásĺlknak
lnegÍ.ele|, ĺg1' renĺ|+leĺnĺ kĺltásľ:r a lka I mnsnak íteli^

Buĺlłtprlst, 2Üł3. ĺ.etlľuár ĺ9.

clľ. Szebeltedi atl
kalnaľai tas k viz.sgátó





Címľend 1. számú melléklet

Józsefuárosi onkormánvzat címľendie 2012. év

Cím és

alcím Megnevezés

rYrEBlEByzrt
Polgáľmesteľi Hivatal
szeľvezeti egységeihez

kapcsolódás'
nyilvántartás

W:
j:a']]F
.";"ą,7.ĺI

11101 Tisztsésvisęlők és bizottsáeok saiát keretei Polsĺĺrrnesteri Kabinet

r1102 Nemzetközi Kapcsolatok
Polgáľmesteri Kabinet,

Jewzói Kabinet

11103

PR tevékenységek és Józsefuarosi Ujság
szerkesztése

Polgáľmesteľi és Jeryzőt
Kabinet, Kulturális Iroda

11104

Helyi rendelęt alapjźn kittintetésekhez jutalom,
rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális

munka, Semmelweis napi rendezvények,
közmeghallgatás, becsületkereszt, munk á|tatői

kölcsön.stb.

Polgármester i és J egy zői
Kabinet. Kultuľális Iľoda

11105

Tags ági đíj ak, al ap ítványok, civil szerv ezetek,
sportegyesületek, egyházak támogatása

Polgármesteri
Kab in et, Je g,lz ő i Kab inet,

Kulturális Iroda

11106 uľes

11107 Tartalékok Pénzügyi ŰgyosztáIy

1 1 107-01 Mfüödési célés általános tartalék Pénnlgyi Üryosaály
rtI07-02 Felhalmozási céltaľtalék PénnlgiÜryosaály

1 I 107-03

Fej lesztési célú vagyo ngazđáIkodási keret,

céLtartalék
Pénziiryi IJgyosztá|y

11108

Egyéb feladatok ( helyi adók, támogatások,
pénzmarađvĺĺny, stb.)

PénnigyiIJgyosztáiy

11108-01 Helyi és központi adók Pénziisyi Üsyosztály

I 1 108-02 Támosaüísok Pénzii*vi Ügyosaály

1 1 108-03 E svéb felađadok. p énzmar adv źny Péruugyi ÜgyosĺáIy

Tsffĺ,

II2OI oktatáshoz kapcsolódó feladatok

Humanszolgáltatási
IJgyosztá|y

Intézĺnényfelüryeleti
Irodáia

II2O2 Ktizmrĺvel ődési feladatok Kultuľális koda

11203 Ifiúsáei és spoľt feladatok Kulturális lroda

11204 Pedasó siai szakmai szolsá|tatás feladatok

Humánszolgáltatási
IJgyosztá|y

Intézrrrényfelügyel eti
kodáia

11205 ures



Címľend |'. számú melléklet

Jőzsefvárosi Onkormányzat címrendie 2012. év

Cím és

alcím Megnevezés

rYreglegyzes
Polgáľmesteľi Hivata|
szerv ezeti egységeihez

kapcsolódás'
nyilvántartás

1 1301

Szociális feladatok kivásárlása' szociális
szo|gá|tatások, pl. S zi gony Al apítvány,'' LÉLEK

Progľam''

Polgáľmesteri és Jegłzői
Kubinet,

Humánszolgáltatási
i'r
I ]qvo.ÍzÍnlv

11302 Közfoslalkoztatás

Jegyzói Kabinet,
Humánszolgáltatási

Üwoszálv

I 1303 Szociális ľászorultsági szociáIis segélyek

Humánszolgáltatási
|Jgyosrtá|y

Családtámoeatási Irodáia

r1304 Szociális rászorultsági gyermekvédelmi seeélyek

Humánszolgáltatási
Ügyosztály

Családtámosatási Irodáia

;.1
t,,-' 'i ii;, 

i.!f. fęl:".:rT" :, ,,,.i,i,,.'

II4O1 tľes

II4O2
Környezetvédelmi feladatok ( parlagf,iírtás,

kisállattetem elszállítás)
Gazdálkođási Ügyosztrály

11403 feladatok Gazdálkodási Üryosztály

t7404 Közterĺileti feladatok G azdálko dás i |J gy o sztá|y

1 1405 Kozv Llágítźts, kaľác sonyi díszkivi lágítás Gazdálkodási Ügyosaály
TI406 Utkar miatti káľtérítés Jegyzói Kabinet

LI4O7 Te1eki téri piac Gazdálkodási ÜgyosztáIy
.ł:, 

,;i:,i':tĺ;''łĺii: g'oi"é#kłBe,iđŕ-i,ri-i"frłił.ĺ*Bffi*ffi*ĺtHlÍ'..I*ffi*.#t,:':'. 
"

1 1s01

If1ú hazasok lakásvásrlási támogatása, helyi
támosatás

Gazdálkodás i,Ü gy osztźůy

11502
Y agyongazdálkodás, elidegenítés,

vagyonnyivántartás,
Gazdálkođási Ügyosztály

,ffii ffii i;iffi;ii:;
:Íđi*ffi'J:ffilřä

#trffiffi#ĺ
Wffiffi

,#!łg*qłłEq'z'gw]wĚłtůi#ggqn:Ęę.'{'9*ł?"ý,J.l;?*l-'###..9.r.#,:.

Tffi

1 1601

Józs efu áro si Ki sfalu Kft . által v é gzett iĺtézményi
karb arfiaľtás ok, felúj ítások, b eľuhŁások, út és

kĺjzterületek felúi ítása, benlházása

Kisfalu Kft és a

Gazdálkodási Ügyosztály

II602

Józsefuiírosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai
helyiségbéľbeadás, értékesítések, ttrsashźz

tul aj dono si képvi s l et, Iakás gazdétlko dás, önkényes
lakásfoglalók

kiköltöztet ése,|akőházműködtetés,lakásfelúj ítás,stb

Kisfalu Kft és a
Gazdálko dás i |J gy o sztá|y

11603

Corvin Sétany Projekt REV 8RT bonyolításában (

hitel, kolcsĺjnök,váltók tĺjrlesztése és kamatai
nélkül)

Városfejlesztési és

Főépítészi Iľoda



Címľend 1. számú melléklet

Józsefváľosi onkoľmánvzat címrendie 2012. év

Cím és

aIcím Megnevezés

rYrEB|ęBJĺzEs

PoIgáľmesteri HivataI
szerv ezeti egységeihez

kapcso|ódás'
nyilvántaľtás

IT604
Magdolna nagyed projekt REVSRt.

bonyolításában
Varosfejlesztési és

Főépítészi Iroda

I 1605 Rehabilitációk, fei lesztési pľoi ektek
Városfejlesztési és

Főépítészi Iroda
'. .' . ]..:'.r1'il'' .: ;:::;:|jiEgj:ěb:.Íe!adĺitök''1.ťł.:''':'.:ll#ffi',: *;ffiKir\i.-;i;.-:..1

.' {"..$jlnĘ'- |] l'. i',..' ]l

IITOI
hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése,

váltók és kamatai, kezességvállasok
Pénziigyi Üryosztály

r7702 PolsaÍi Védelmi feladatok Polgári Védelem

r1703 F őépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése
Főépítész

1r704

E gé sz ségügyi fel adatok e||átása, fo gászati el l átás

kivásaľlása,privatizźitoľvosokátrźtI|altköltségei,
gyermekorvosi üsyelet díi azasa' stb.

Humánszolgáltatási
Ügyosztály

Intéznényfeliiryeleti
Iľodáia

11705

Táľsashazak vissza és vissza nem térítendő
felújításitźlmogatásai,gázvez.f elújításhozkölcson

nyúitás, panelprogram
Gazdálkodási Ügyosztály

1 1706-01

onkoľmányzati tulaj donhoz kapcsolódó feladatok (

vagyonbiztosítás' szemünk fenye, hőszolgáltatás)
Polgármesteri Kabinęt

rr706-02

onkormĺĺny zatí feladatokho z kapcso 1ó dó
kĺíľtérítések, ügyvédi díjak' peres ügyek,

kö nywizs g áIat, v aIaĺrlint elő ző ekben nem szerepl ő

feladatok

Polsármesteri Kabinet

:ĺ!l::'ĺil.I8a0::,:
i'' ĺj:i: ..]''1.*.,.|':,!.|,.i:';::.',!!:' ::''.'''' :',,'{
ł\' :'!:!'::j'' l:3'! < i 1':. ::'':4:j l. :: j"'. | :': i:'

1 1801

Józsefuaros Gyermekek Üdĺiltetéséért K<jzh aszĺÍl
Nonprofit Kft.

Gazdálko dás i IJ gy osztá|y,

Humánszolgáltatási
IJgyosztáIy

Intéznényfeltiryeleti
Iľodája

1 1802

Bĺĺrka Józsefuráľo si Szíĺthźz és Kultuľális NonproÍi
K_ft.

Gazdálkodási Üryosztály,
Kulturális Irodáia

11803 ures

1 1804

Józsefuarosi Kulturális és Spoľt Kiemelten
KozhasznuNonprofit Kft.

Gazdálkodás i IJ gy osnźt\y,
Kultuľális Iľoda

1 1805

Józsefuárosi Közössé gi Hźnak Kiemelten
KozhasznuNonprofit Kft.

Gazdálkodási Ügyosztaly,
Kultuĺális Iľoda



Címrend 1. számű melléklet

Józsefvárosi Onkormánvzat címrendie 2012. év

Cím és

alcím Megnevezés

1YręB|EByzęs

Polgármesteri Hivata|
szerv ezeti egységeihez

kapcsolódás'
nyiIvántartás

KOLTSEGVETESI SZERVEK

,1;ĺ.ffi;źgalÍ,iiiii1

, ,Ĺ-;Qi10.0,,,,"
'.1.;....'' .., ''';.,{żiqÍĺ:ásíł.ési:iżĐeô:Íeladfli.öIiI#ĺ. :'.']'.ĺi.. 

'

1210r ures

1,f102 Epítési sazeatási feladatok
Hatósági Ugyosztáiy

A .....
ľi,n|Íesl|Frv| |rodal2

I2I03
Igazgatási, ható s ági tevékenys é gek,

állatesészsésüsYi feladatok
Hatósági lJgyosná|y

12104 ures

1210s Gyeľmekvédelmi feladatok segélvek nélkül

Humánszolgáltatási
|JgyosnáIy

Gvermekvédelmi Irodái a

1,2106 Gvámhivatali feladatok Gyámhivatal

T2I07
o kmanyiro đa é s U gyféIszoIgáIati Ugyo sztály

tevékenységei
iiI2'P;aa 

,,t; :;:" 
.:ł;:''Hii-'łiÍdĺ.,niiÍkijdtetéśe.'' . 1 ..;;;1'1;' 

'' 
'

r220r-01 Hivatal műkĺjdtetése
Szeľvezési és Üzemeltetési

Üsvosztálv

r220r-02 Hivatal infoľmatikai feladatai Jegyzói Kabinet

12201-03

Hivatal munkáj át segítő szakértői, ügyvédi
díj ak,IS o, v agy onértékelés, belső ellen őr zés,

foglalkozásegészségügyi feladatok, és egyéb

előzőekben nem szereplő feladatok

Jegyzói Kabinet

r220r-04 Nemzetiségi onkoľmany zatok műkĺidtetése

Jegyzói Kabinęt,
Szervezési és Üzemeltętés

Üsvosztálv

r2202
Hivatal alkalmazottainak b érei j uttatás ai,

tov ábbképzé s e, vezető k ľeprezentáci ói a, stb.
Iegyz(5i Kabinet

....:,ł i.:...'',#rép ̂
tri!{-f :bż!ś'ěEvíś-eIőIl''ť:ÍEffi]:....:-i ..i. 

:''']j łP'Íiliüĺmesteł :' . . :',.

r2301
Képviselők,tisztségviselők,külső bizottsági tagok

díj azásai, kö lts é gtéríté sei
Jegyzoi Kabinet és

Polgármesteri Kabinet

r2302 ures
I=:.Kö^žłfr*uleffieliigłelbt,..Fur'kb'ušifr ě.ffi iyělś.łI*Ę:

]:*; :':]'; ]::j. ł: ;.äąH'"'J;:ffiH;
'];ä .'l'].' :lťi.ii$ss{'ř' i :łt.]::ř-.*{..

30100 Kö zt e r ii l e t- fe I ij gv e l et
önóIlóan míĺkiidő és

s az.dd I k o dti intézménv

301 01 K<jzterület-felüsyeleti felaladatok
30r02 Térfi syelő-kameľedszer múkĺjđtetése
30103 Kerékbilincselési feladatok
30104 Kerületőrsési feladatok
30105 Paľkolási feladatok

ýę,ĺÍjlł]....:i ,'. '.' .'' ...t,; .



Címrend |. számű melléklet

Józsefuáľosi Onkoľmánvzat címľendie 20|2. év

Cím és

alcím Megnevezés

IvIEB|ęB'yZEs

Polgármesteri Hivatal
szerv ezeti egységeihez

kapcso|ódás'
nyilvántartás

40100
Jĺózsefváľosi Családsegítő és Gyermekj óléti

Központ
öná|lóan működő és

gazdálkodó intézmény

40100-01 Osziľĺízsa Gondozó Szolgálat
öná|Ióan műktidő

intézménv

40100-02 Egyesített Btĺlcsődék
önállóan mĺíködő

intézménv

|,50000,, '
.'ł.... '. ...łi.'.. 

. łE3és7ségí|g2,ťI'.nĺVłłnéliý;ék:. :...: .''.i .:.:, , ':
h\'.i;:]'lni ,, : l.l,^ri.i :l

s0100 Egészségügyi Szolgálat
łinállóan működő és

sazdálkodó intézmény

ĺ0000!l .llľ;Í*ii*'ĺiťH'.l.:;pJ,.a.''dat{evbIěs.:i"''..':'

60100 Tátika Napktiziotthonos óvoda
łinállóan mĺiködő és

sazdá|kodó intézménv

60100-01 Gyerek.Virás Napkiiziotthonos óvoda
iinállóan működő

intézménv

60100-02 Kincskereső Napktiziotthonos ovoda
iinállóan műktidő

intézménv

60100-03 Napraforgó Napkiiziotthonos ovoda
önállóan működő

infézménv

60100-04 üľes

60100-05 Yáľunk Rád Napktiziotthonos óvoda
łinállóan műkiidő

intézménv

60100-06 Napsugár Napktiziotthonos ovoda
łinállóan műkiidő

intézménv

60100-07 Százszor szép Napkiiziotthonos Ovo da
iinállóan működő

intézménv

60100-08 Szivárvány Napkiiziotthonos Ovoda
önáIlĺían mĺĺködő

infézménv

60100-09 Hétszínviľáe Napkiiziotthonos óvoda
iinállóan mĺĺktidő

infézménv

60100-10 Koszoľú Napktiziotthonos ovoda
iinállóan míÍködő

intézménv

60100-11 Mesepalota Napktiziotthonos óvoda
iinállóan működő

intézménv

60r00-12 Pitvpans Napköziotthonos Ovoda
önállóan működő

intézménv

60100-13
ffi

Katica ovoda-Bölcsőde
öná|Ióan míĺködő

inŕézménv
"t::_7-!00"9::i

ł |,.- 
. 

: 
j.i 

.,, 
:';;i:#,ťĺ#!ł. |. 9 Ę!! F.-;

'iiirffir;
;t

I

,'Ť.;#,

71s00 Németh Lász|ő ÁItalános Iskola
önállóan mĺÍktidő és

sazdálkodó intézménv

71500-01
Lakatos Menyhért Altalános Míĺvelődési

Käzpont
tinállóan működő

intézmény

7L500-02 Deák-Diák Altalános Iskola
önál|óan működő

intézménv



Címľend 1. számú melléklet

Józsefuárosi Onkoľmányzat címrendie 20Í2. év

Cím és

alcím Megnevezés

rYregJegyzes
Po|gáľmesteľi HivataI
szerv ezeti egységeihez

kapcsolódás'
nvilvántartás

71s00-03 Losonci téri Általános Iskola
tinállóan működő

intózmónv

71500-04 Pľáteľ Altalános Iskola

önáIlóan műkiidő
intézmény 2012.július
31.napiátóI megszűnt

71s00-05
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási

Nyelvű Általános Iskola
iinállóan működő

intézménv
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Spoľtiskola
iinállóan mĺÍködő

intézmény

71s00-07
Józsefu árosi Egységes Gyógypedap gógiai
Mĺódszeľtani Ktizpont és Általános Iskola

łiná|lóan mĺÍkiidő
intézmény

71500-08
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lui
šq . '.;'".. .:-H. l '.i 'i.''i +

72100 Jĺózsefo áľosi Intézményműktidtető Kiizpont
önállóan működő és

gazdálkodó intézmény

' ffi'li ',ir..' ,i .: i'i9gťffirl16ffi

80100 Váľosüzemetetési Szolgálat
öná|lóan működő és

sazdálkodó intézménv

80101

80102 Jófiuk biztonsási Szolsálat

80103
Településiizemeltetés/Sza]<naíKozpont/Szakmai

ľe1ephely
koztisńaság, út-paĺk

karbantaľtás
80104 EK PROGRAM
8010s Teleki Téri Piac
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