
Budapest Józsefváľosi onko rmányzat
Képviselő.testü let e szźłmáľ a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények

Magyaroľszághetyi ĺinkoľmlínyzatairól sző|ő 20|l. évi CL)o(Xx. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 20|3.januaľ 01. napjától hatályos 23.$.(5) bekezdésének 3. pontja szeľint 2013.
janulíľ 01-től a paĺkolás-tizemeltetés ellátása a kerĹileti önkoľmĺányzatok feladata. A
Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete 471'l20t2. (xil.19.) szĺĺmú hatźlrozatábarl
döntĺitt aĺľól, hogy a fővĺíľosi tulajdonú józsefurĺĺosi díjfizető helyek tŁemeltetését a
Józsefuaľosi Kĺizteľtilet-felügyelet (a továbbiakban: JKF) Látja el. A Fővláľosi

onkoľmanyzatta| 2OI3. janu.ár Ol.-június 30. közötti időszakĺa kötdtt egyiittmfüödési
megállapodást.
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Elćiteľj esz tő z Biźi C saba igazgato

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20|3.július 17. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefuaľosi KözterĹilet-feltigyelet 20|3. évi költségvetésének
módosításĺáĺa.

A napirendet nyílt tilésen kell tźlrgya|ní, a hatáĺozat elfogadásához minősített
szav azattobb sé g szĹiksé ge s.
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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Hatźlr ozati j av aslat a bizottság szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés

mestĺársyalását.



il. A beteľjesztés indok|ása

A 2013, július 1. napjával' hatźrozat|an időľę vonatkozó együttműködési megállapodást
fogadott el a Képviselő-testiilet a 259l20|3.(vI.27.) számú hatánozatźxal. A határozat 5.

pontja szerint javasolt a JKF 2013. évi költségvetésének módosítlísa az alábbiak szerint.

ilL Tényállás

A JKF kimutatása a f0|3 .j anuĺĺr-junius havi bevételekĺől és kiadĺĺsokĺól.

A JKF kĺiltségvetésének módosítĺĺsa az első félév tapaszta|ata alapján az alźtbbiak szerint
javasolt a 30105 parkolási címľenden:
- intézményi mfüĺidési bevételi e|oirányzatemelése 66.227 ezerFt összegben,
. dologi kiadási e|óirźnyzat_átfabefizetés- emelése22.668 ezer Ft ĺisszegben,
- miĺkĺidési célú pénzeszkozźúadás eLőirányzat emelése 36.569 ezerFt összegben..

A július.december hónapokra vaľható
- a továbbszźm|źzott kiadasokbó| szźrmaző miĺködési bevétel: 45.000 ezer Ft (havi átlagban
7.500. ezerFt),
. dologi múködési kiadási többlet 13.000 ezer Ft, źfabefizetés 9.031 ezet Ft, dologi kiadási
előirźnyzat emelése összesen: 22.031 ezer Ft.

A JKF kimutatasa szerint a fővlírosi fulajdonú józsefulíľosi díjfizető helyek iizemeltetéséhez
kapcsolódóan az első félév tapaszta|ata, és a várható második felévi bevételek és kiadások
a|apjánaz a|źbbiak szerint javasolt a kĺiltségvetés módosítlísa.

30105 Paľkolási címĺendnél
l./ paľkolás múkĺidési bevételi elofuźnyzat emelése összesen ||1.227. ezerFt ö'sszegben,

2. l do|ogí kiadási e|őirźnyzat emelése 44.699. ezer Ft,
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fisszeo
!anuar 16 331 575 6732270 2586 342 682436 6 330 527

február 16 895 500 6732270 712795 I 450 436
marcrus 18 138 857 6732270 729 908 .ĺ0 676 679

április 19 068 767 6732270 780 926 11 555 571

malus 19 475 585 6732270 788 718 11 954 597

iúnius 16 711 489 6732270 709 348 I 269 871

ĺisszesen 106 621 773 40 393 620 2586342 4 404 131 59237 681



3.l támogatÁs értékű működési célrtt péĺlzeszkoz átadás źL||anháztartáson belülre előfuźnyzat
emelése 36.569. ezer Ft.
4.l a bevételi többlette| az iĺtézmény költségvetési támogatásának csökkentése 29.959 e Ft
összegben az źlltalźnos taľtalékkal szemben.

Iv. Jogszabályi ľendelkezések

Az önkormźnyzat költségvetésének módosítása a I9l2009. (V.06.) ĺinkormányzatireĺđe|etI.
mellékletének 16. pontja a|apján a minősített szavazattobbséget igénylő kérdés. A
költségvetés módosítása az á||anháztartásról szóló 20||. évi CXCV. ttirvény 34. $ (1)

bekezdése a|apjźn, a Képviselő-testület át nem ruházhatő hatásköľébe tartozik. A Képviselő-
testiilet döntése a Magyaroľszág helyi önkoľmányzatairőI szőIő 20|1. évi CLxXXx. törvény
10. $-'ín, a23. $-źn,41. $ (3) bekezdésén és a l07. $-an alapul.

v. Dłĺntés taľtalmának ismeľtetése

Az eredeti költségvetés készítésének időpontj ában a részleges információk és tapasztalatok
ismeretében volt lehetőség a tervezésre.

Az átvett területek műk<idtetése során keletkezett információk és a gyakorlati életben
tapaszta|t információk felhasználasával keriilt sor a módosító javaslat elkészítéséľe.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A 20|3. július 1. napjától lntározatlan időre megkötött egyĹittmfüödési megállapodás
tervezhetővé tette a mfüĺidést, a kĺiltségvetés teľvezését.

Fentiekľe tekintettel kérem az a|źbbi hatźr ozati javaslat elfo gadását.

H,łľÁnoz.ł,TI JAVASLAT

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. a Közteľület felügyelet paľkolás mfüödési bevételi többlęte miatt:
a) a 30105 cím mfüödési bevételek _ ĺinként váilLalt feladat - elofuźnyzatźt t||.227,0

ezer Ft-ta|, a dologi kiadas _ önként vállalt feladat - e|őirźnyzatát - áfa befizetés
3|.699'0 e Ft-tal, egyéb dologi kiadasok 13.000,0 e Ft-tal _ összesen 44.699,0 eFt-
ta|, atőtmogatás éľtéktĺ mfüödési cé|il péĺueszkoz átadás źL||annháďartáson belülľe _
cinként vállalt feladat - e|oirźnyzatot36,569,0 e Ft-tal megemeli,

b) a 30105 cím bevételi ťlnanszírozási mfü<idési bevételen belül az irźnyitőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlĺĺn töľténő jőváirása _ kötelező
feladat _ e|óirźnyzatéú 22.334'0 e Ft-tal, a 30105 cím bevételi finanszírozási
miĺködési bevételen be|u| az irźnyítőszervi tźlmogatźlsként folyósított támogatás
fizetési szám|źn töľténő jőváírása_ önként vźů|alt feladat _ eloirźnyzatź.ŕ.2.008,0 e
Ft-tal. a 30104 cím bevételi ťlnanszírozási mfüĺidési bevételen belül az



irźnyítőszervi tźtmogatásként folyósított támo gatás fizetési számlan tĺiľténő jóvźirása
_ önként vállalt feladat _ elóirźnyzatźú 5.617 ,0 e Ft-tal csĺikkenti,

c) az onkormźnyzat 11108-02 cím - kötelező feladat _ finanszírozási működési
kiadásokon belül az irányítőszervi tamogatásként folyósított támogatás kiutalasa
e|őírtnyzatát csökkenti és a kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általanos
taÍtalékaÍI _ kĺjtelező feladat - belül az á|ta|źnos taľtalék e|oirźnyzatát megemeli
29.959,0 e Ft-tal a Kĺizteľület-feltigyelet parkolás működési bevételi ttibblete miatt.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013.július 17.

2. felkéľi a Polgármestert, hogy a kĺiltségvetésről szóló rendelet kcĺvetkező módosításánál
a hatźr ozatban fo glaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatlíľidő: a költségvetésľől szóló rendelet következő módosítása.

Budapest, 2013. július 3.

Töľvényességi ellenőľzés:
Rimĺín Edina
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