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Hatźn ozati j av asIat a bizottsźĘ szźtmfu a:

A Városeazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek
megtźrwa|źlsát és a renđelet tervezet elfoeadását.

előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

A Budapest Fővĺíros VIII. kerĹilet Józsefurĺrosi onkormányzat 20|3. évi költségvetéséről
szőIó 9/2013.(II.22.) szźlmt önkormlányzatí rende|ętet az alábbi képviselő-testtileti döntések,
átr:l:hźnott hatáskĺĺrÍĺ módosítások, gazđőikodási események, támogatĺĺsok miaff indokolt
módosítani.

I. Képvĺselő.testĺiletĺ dłintések

1.ĺ A Képviselő-testĹilet a I5||20I3.(V.08.) számú tatfuozatábaÍL az MNP II. keľetében
kialakított 100%-os önkoľmányzati tulajdonban áIIő lakóépĹiletekbe kiépített
kamerarendszerheztartoző riasztórendszer tavfelügyeleti rendszerbe tĺirténő integľállásĺához és
a Jőzsefvćttosi Közteriilet-felügyelet áItAl' t<jrténő iizemeléséhez és kciltségeihez költségvetés
mó do s ítás s al e gyĹitt hozzaj aru|t.



A Képviselő-testület
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általrínos taľtalékon belül az
általános tartalék - kĺjtelező feladat - eLőirźnyzataról 1.066,0 e Ft-ot atcsoportosít a 1 1108-02
cím - önként vállalt feladat - finanszíľozasi felhalmozási|<lađźlsokon belül az iľanyító szervi
támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása e|óirźnyzatźra a Józsefurĺrosi Közteriilet-
feltigyel et támo gatasa címen.
- az onkormányzat kiacĺás 11107-0ĺ c.ím míĺkŕiĺlési cé| és általános taľtalékon Ílelu| az
általĺínos taľtalék _ kĺitelező feladat - e|őirźnyzatfuől 937,7 e Ft-ot átcsoportosit a II108-02
cím _ ĺinként vállalt feladat - finanszírozási mfüödési kiadásokon beltil az irányítő szervi
támogatásként folyósított támogatas kiutalása e|őiĺtnyzattra a Józsefuarosi Közteriilet-
felügyelet támo gatasa címen'
- a Köĺertilet feltigyelet 30102 cím finanszítoz,źsi fe|ha|mozási bevételen beliil az iľĺĺnyító
szervi támogatásként folyósított fizetési szźmiźn t<jľténő jóváíľás elóirányzatát és a bęruházási
kiadás _ önként vállalt feladat _ előirtnyzatát |.066 e Ft-tal megemeli az MNPII. keretében
kiépített kameĺaĺendszeľek ľendszerbe tĺjrténő integrálása címen.
- a Köztertilet feliigyelet30|0f cím finaĺlszírozźsi mfüödési bevételen belül az irányítószervi

tĺĺmogatásként folyósított fizetési szám|źn tĺjľténő jóváírás e|őiráĺyzatźń és a đologi kiadás _
ĺjnként vállalt feladat _ e|ofuźnyzatźLt 937,7 e Ft-tal megemeli az MNPII. keľetében kiépített
kamerarendszerek mfüödtetése címen.

2.ĺ Aképviselő-testĹilet a I53120|3.(V.08.) szźlmuhatźtrozatélban azEU Belvaľosa Pľogram II.
pľojekt elemeinek megvalósításáról dönttjtt költségvetés módosítással egytitt.

A Képviselő-testület
- az onkormtnyzatkiadás tII07.02 cím felhalmozási céhtartalékon belťtl azEU Bęlváros II. -
tinként vállalt felađat - e|őírźnyzatarőI6.400,0 e Ft-ot átcsoportosit a 11605 cím EUB II.

pľojekt _ cinként vállalt feladat _ dologi kiadási e|őírźnyzatra Rév8 Zrt. megbízási szerződése
címen.
- az onkormányzat kiadás 11I07-0f cím felhalmozźĺsi cé|tartalékon beliil az EU Belvĺáľos II. _
ĺĺnként vźilaIt feladat - előirźnyzatáról 500,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11605 cím EUB II. pľojekt
_ önként vállalt feladat _ dologi kiadási előirźnyzatra a Negyeddel kapcsolatos tanulmányok
vizsgźiata címen.
-az onkoľmányzatkiadás 1ll07-af cíĺrfelhalmozásicé|tarta\ékonbeliil azEIJ BelvaľosII._
ĺjnként vállďt feladat - előtrényzatĺttol 1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11605 cím EUB II.
projekĺ _ önként vállalt feladat _ működési célú átadott péĺ:ľ;eszkoz e|oirźnyzafta a
Városépíté szetért Alapítvrány támogatása címen.
- az onkormányzatkiadás I1I07-02 cím felhalmozźsicéItntalékon beliil azEIJ Belvĺáros II. _
ĺĺnként vállalt feladat _ előiĺźnyzatźről4.O00,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11605 cÍm EUB II.

projekt _ tinként vállalt feladat _ felújítási e|őirźnyzatra közterĹilet-alakítĺsi teľv és egyéb
arculati elemek terveztetése címen.
. az Önkormźnyzatkiadás |1107-02 cím felhalmozźsicéItartalékon beliil azEIJ Belvaros II. _
önként vállalt feladat - e|őbanyzatańl22.600'0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - ĺjnként
vĺíllďt feladat - mfüödési célú źúadott pérzeszköz e|oirányzatźtra a lőzsefvźtosi Köztisségi
Hazak Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló Palotanegyed kulturális programok
tiĺmogatĺísa címen.
. az onkoľmźnyzatkiadás |1t07-02 cím felhalmozási céItartalékon belül az EU Belvĺáľos II. -
ĺjnként vállalt feladat _ e|őirźnyzatźtról 1.606,0 e Ft-ot átcsoportosit a |1108.02 cím - ĺjnként
váI|a|t feladat - finanszírozasi működési kiadasokon beltil az ltźnyitőszervi tĺámogatĺísként
folyósítotttőĺnogatźskiutalasae|őirányzatfu a.



- a Józsefuĺĺľosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ tinként vállalt feladat - bevétel
működési ťtnanszírozási bevételeken beltil az irźnyító szervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźtĺn7źn tĺjrténő jőváírás e|oirźnyzatát és a kiadás dologi előitáĺyzatźú
megemeli 1.606,0 e Ft-tal a Palotanegyed növényültetési, pótlási feladatai címen.

3./ A Képviselő-testiilet a l55l2013.(V.08.) számú hatźrozatábarr a Káptalanfiiľeđi Gyermek
Tábor vizesblokkj ának felújításĺíról dtĺntĺjtt költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormányzat kiadĺás 11107-01 cím múkĺjdési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék _ kötelező feladat - e|őfuźnyzatźrő| 1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11801
cím - tinként vállalt feladat - felhalmozási célú átadott pélueszkoz e|őhźnyzatára vizesblokk
felújítása címén.

4./ A Képviselő-testiilet a l59l20I3.(V.08.) számű hatźnozatában a Jőzsefuĺírosi Közösségi
Hazak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi dĺintésével egyiitt a kft- tamogatĺísát
költségvetéssel egyidejűleg együtt módosította.
A Képviselő-testület
- az onkormtnyzat kiadas 11107-01 cím mfü<ĺdési cél és általanos taľtalékon beltil a
kĺizfoglalkoztatás - kötelező feladat - elóhźnyzatźrő| 1.430,0 e Ft-ot átcsoportosít a l1805
cím - kötelezo feladat - műkĺjdési célú átadott péĺueszkoze|őirźnyzatáĺa'

- az onkorményzat kiadĺĺs 11107-01 cím miĺködési cél és általanos tartalékon belĹil az
általános taľtalék - kötelező feladat - e|őirányzatarő| 13.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 1 1805
cím - önként vá||a|t feladat - felhalmozási célú źúadott pénzeszkoz e|oirźnyzatára
spoľtudvaľok felúj ítása címen.

- az 5 . pontban foglaltak miatt az onkormĺĺny zat bevéte| 1 1 805 cím - cĺnként vállalt feladat _
működési kölcsönök visszatéľülése előirányzatát és a kiadás _ önként vállalt feladat _
működési kölcsĺin nyújtása e|őkźnyzatát 10.000 e Fttal megemeli.

5.l A Képviselő-testület a |60l20I3.(V..08.) szźtmű hatźlrozatźpal a VIII. keriilet Práteľ u.
20lA sz. alatti táľsasház vissza nem téľítendő tĺĺmogatásráľól kĺiltségvetés módosítással egyĹitt.döntött.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat II705 cím _ tĺnként vĺá]lďt feladat _ felhalmozźstą fehijíĹísra nyújtott
kölcsönök e|ófuźnyzatáról 9.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít - önként vállalt fe|ađat - a felhďmozasi
célú átadott pétueszkoz e|őkźnyzatálta aPráter u.20/A. szźm alatti üĺmogatása címen.

6.l A Képviselő-testtilet a |62l20|3.(V.08.) számthatźrozatában k<iltségvetés móđosítĺással
egyutt döntött aNépszínhőnutcakandeláberek nĺivényzetének cseréjéről és gondozĺásáról.

A Képviselő-testtilet
- az Önkormányzatkiadás 1II07-02 cím Fejlesztési céltartďék - Népszínház utca kandeláber
csere _ eLőlrźnyzaÚ.ól 6.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a |160l cím _ önként vĺĺllalt feladat _
beruhazások előlrányzatáraviráglartó oszlopok beszerzése a Népszínhaz utcában címen.
- az onkoľmányzat kiadas tII07-02 cím Fejlesztési céltartalék - Népszíĺlhźzutcakandeláber
csere _ előitányzatrőL 604,0 e Ft-ot átcsoportosit a 11108-02 cím _ önként vállalt feladat -
ťtnanszírozási mfüödési kiadiĺsokon belül az itanyítő szervi tamogatasként folyósított



támogatás kiutalása előirányzatźna a Jőzsefuarosi Váľosüzemeltetési Szolgálat támogatása
oímen.
- a Józsefuaľosi Vaľosiizemeltetési Szolgá|at 80103 cím _ önként vál'Ia|t feladat -
Íinanszírozasi műkĺidési bevételeken belül a műkcidési iľányítószervi tamogatasként
folyósított fizetési szám|án töľténő jóváírás elóirtnyzatát 604,0 e Ft-tal megeme|í' ezzel
egyidejrileg ugyanezen cím dologi e|óĺrányzatát _ önként vállalt feladat _ 604,0 e Ft-tal
megemeli utcai virágok beszerzése és ápolasa címen.

7.l A Képviselő-testület a |66ĺ20I3.(V.08.) szźtmtĺ hatźttozatában döntött a segélyhívó
rendszer kialakításáľő| a díjfizető paľkoló automatfüban, egyben a k<iltségvetést módosította.

A Képviselő-testÍilet
- a Közteriilet-felügyelet 30105 cím - kötelező fęladat - bevételi intézményi mfüĺldési
bevételi e|őirźnyzatát 8.180. e Ft-tal és a kiadás felhalmozási előirányzatźú7.790. e Ft-tal,
dologi kiadás e\oirányzatćLt 390 e Ft-tal megemeli segélyhívó rendszer kialakítása a đíjflzető
parkoló automatákban címen.

8./ A Képviselő-testület a 167/2013.(V.08.) száműhatźlrozatában a parkolást megakadźiyoző
pollerek javításaľól, pótlásráĺól és költségvetési fedezetéľől dĺjntött kĺiltségvetés módosítással
egyĹitt.

A Képviselő-testĹilet
- az onkotmźnyzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat _ mfüödési cél és általĺínos

taľtalékon belül az mfüödési általĺános taľtalék elóirźnyzatáról 3.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11108-02 cím - kĺjtelező feladat _ ťlnanszitozźsi mfüödési kiadáson belĺil az
itźnyítőszervi támogatasként folyósított tĺĺmogatás kiutalása e|őhányzatára,

- a Józsefuiírosi Vrĺrosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím - kĺjtelező feladat _ bevételi
finanszíľozási múkĺjdési bevételen belül a az irányítószervi tĺímogatásként folyósított
tamogatas ťĺzetési szám:ťrźn történő jőváírétsa e|okźnyzatćú és a kiadás dologi eLóirźlnyzatát

3.600,0 e Ft-tal megemeli polleľek javítása és pótlása címén.

g.l A Képviselő.testiilet kĺiltségvetés módosítással együtt a t69-I72l2013.(v.08.) szźmtl
határozatźlban a tisztségviselők saját keľeteinek tęrhére tĺirténő támogatásokľól döntött.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat kiadas 11107-01 cím mtĺkĺidési cél és rĺltalános tartalékonbeltil Santha

Péteľné alpolgármesteľi saját keret _ tĺnként vá|Lalt feJadat - e|őirányzatárőI tisszesen 150 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - - önként vállalt feladat - mfüödési célú átadott
péĺuesrközelőlrányzatźraaMegá|lóCsopoľtAlapífu ránytźlmogatásacímen.

- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műkĺidési cél és általĺĺnos taľtalékon belül Sántha

Pétemé alpolgáľmesteľi saját keret - <jnként vźi|aIt feladat - e|ófuźnyzatźltől<isszesen 82,5 e

Ft.ot átcsopoľtosít a kiadĺás 11101 cím _ önként vállalt feladat - dologi előtrźnyzatźra
tźmogatői jegy vásríľlasa címen.

- az onkormźnyzat kiadás 1 l l07-0ĺ cím miĺktjdési céI és általanos taľtalékon belül dr. Kocsis
Máté polgáľmesteri saját keľet - ĺinként vállalt feladat - eLőlĺźnyzatáről összesen 150 e Ft-
ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ cjnként vá|Ia|t feladat - múködési célri áúađott

péllzeszkozelőkányzatźraazAĺanycsapatAlapítványtźmogatźsacímen.



- az onkormányzat kiadas 1l107-01 cím működési cél és általános taľtalékonbelĺil dr. Sára
Botond alpolgáľmesteri saját keret - ĺjnként vállalt feladat - eloirźnyzatźrőI cjsszesen 60 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím _ ĺjnként vállalt feladat - dologi e|oirźnyzatćtra
támogatói jegy vásarlása címen.

Í0.l A Képviselő-testiilet költségvetés módosítassal egyutt a l73l2013.(V.08.) szĺmú
hatźrozatában a Koszoru u-i ovoda udvarán spoľtpálya kialakításáról dĺjntcitt az ovi-Foci
Közalapíwany fej lesztési tĺmogatasával.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat kiadrás 1l107-01 cím múkcidési cél és általanos taľtalékon belül - önként
vállalt feladat - ovi-Spoľt pľogram céltaľĺalék e|őfutnyzatárő| f.81'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11105 címen belül a fe|ha|mozźtsi célú átadott péĺlzeszkoz _ ĺjnként vállalt feladat -

e|ők źny zataľa ovi -Fo ci Koza|apítvány támo g atás a címén.

11.ĺ A Képviselő-testtilet a I76|20I3.(V.08.) száműhatfuozatában költségvetés módosítassal
egyĹitt dĺjntött az iskolfü múkijdtetői és fenntartói feladatainak ellátásával kapcsolatban,
valamint dĺjntött a VIII. Tankerület elhelyezéséről és helyiségeinek felújításaról.

A Képviselő-testület
- a Polgáľmesteri Hivata| a I220I-01 cím kiadás beruhazások _ önként váI|a|t feladat -
beléptető rendszer _ e\őiĺźnyzatról 12.000,0 Ft-ot átcsopoľtosít a felújítas - önként vállalat
feladat _ e|őírtnyzatźlra a VIII. Tankeriilet elhelyezése céljából a Polgármesteri Hivatal
épülete ftildszintjének felújítása címén.

Í2.l A Képviselő-testtilet költségvetés módosítással egyutt a I77/20|3.(V.08.) szźlm,ű

hatźrozatában aLÉĺpK Pľogľam jövőbeni működésével kapcsolatos feladatok mas szeľłezeti
formában t<irténő ellátásáľól dcĺntött.

A Képviselő-testi.ilet

= a Jőzsefvźnosi Vaĺostizemeltetési Szolgálat engedé|yezett Létszźmát a tpĺ-pr-Program
feladatátadása miatt 2013.július 01. napjávď 10 fővelcsö'kkenti, így uengedélyezett létszám
115 főről 105 frľe móđosul.
- a Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺĺzpont engedéIyezett|étszźtmát aLÉLEK-
Progľam fetadatátađlĺsa miatt 2013. július 1. napjától |2 fóvel megemeli Kjt. szerinti
a|kalmazással, így a költségvetési szerv engeđéIyezett|étszźmahatźtrozott idejrĺ engedéLyezett
|étszźlm nélkĺil 75 főrőI87 ftiľe módosul.
- a ktiltségvetési címĺendet 2013. július 1-tő1 lĺegészíti a Jőzsęfvźltosi Családsegítő és
Gyeľmekjóléti Központ 40101 címmel LELEK-ProgIam - önként vállalt feladat
elnevezéssel.
. a Józsefuaľosi Varostizemeltetési Szolgálat 80104 cím - önként vlĺllalt feladat - bevételi
e|őirźnyzatan beltil az lntézményi miik<idési bevételi e|őirźnyzatából és a kiadás dologi
e|óĺrőnyzatábőI 126'0 e Ft-ot tcirĺjl feladat áttszervezése címén'
- a Józsefuarosi Viárostizemeltetési Szolgálat 80104 cím _ önként vźilalrt feladat - inanszitozási
miikodési bevételen beliil az irźnyítőszervi tlímogaüĺsként folyósított támogatás ťĺzetési
számlán ttirténő jóváírĺísa elolľányzatá./- |6.069,6 e Ft-tal, a kiadas személyi juttatĺís
e|őirźnyzatźú |0.3|5,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jrárulékok és szociális hozzajfuulási adó
e|óirányzátát 2.718'4 e Ft-tal, a dologi kiadási eIőirányzatát 3.036,0 e Ft-tal csökkenti feladat



átszervezése címén, melyet ľészletesen az előterjesĺés 12. ponthoz tartoző melléklete
tartalmazza.
- az onkormáĺyzat kiadas 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon belül a

múkodési általános tartalék - kote|ęzo feladat _ e|őitáĺyzatáról 13.016,6 e Ft-ot átcsoportosít

a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat- finanszírozasi mfüödési kiadáson belül az

irrĺnyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalá sa e|őkényzatára alÉrpr-program
támogatasa címén.
- a Jĺ5zseľvarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40101 cím - önként vĺíllalt feladat

bevételi intézményi mtiködési bevételęk e|óirényzatát l.875,0 e Ft-tal, a ťlnaĺszkozási
mfüödési bevételen belül az iranyítószervi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési

szćmltn töľténő jőváírása e|őirźnyzatźLt 29.086,2 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

e\őirźnyzatát |4.746,8 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźljźĺ"u|ási adó

e\őfuźnyzatát 3.801,0 e Ft-tal, a dologi kiadások előirźnyzatźú 12'413,4 e Ft-tal megemeli,

melyet ľészletesen az előterjesztés 12. ponthoz tar:toző melléklete tartalmazza,

Í3.l A Képviselő-testĹilet 178/2013.(V.08.) szétmű hatátozatźtban dtjntött a nytlti
gyermekétkeztetésrőI, egyben az onľészbiztosítása céljából módosította a kĺiltségvetést.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általános tartalékon belül a

működési általános taľtalék - kĺjtelező feladät _ e|őĺtźnyzatźrő| 4.096,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a

kiadás 1 1301 cím - kötelező fe|adat _ dologi e|őirźnyzatttta nyźri gyermekétkeńetés ĺjnľésze

címén.

|'4.l A Képviselő-testület költségvetés módosítással egyiitt dĺjntött a I80l20I3.6y.08.') szźtmtl

határozatźlban a Józsefuaľosi Közbiztonsági Po|gtrőrség és Katasńrőfavédetmi onkéntes

Trĺzoltó Egyesület pénzbeli trámogatásáról.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műkcidési cél és általanos taľtalékon belül az

általrĺnos tartalék - köte|ező fe|adat - e|őirźnyzatláľól 8.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 1l105 cím -

önként vállalt feladat - mfüödési célú átadott pénzeszkĺiz előirányzatára a Józsefuríľosi

Ktizbiztonsági Po|gtnőrség és Katastrőfavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesület pénzbeli

támogatźsa címén.

15./ A Képviselő-testiilet 188-189/2013.(V.08.) haÍfuozatában költségvetés módosíüíssal

egyutt az MNP III. Taľsadalmi és Gazdasági alprogrammalkapcsolatosan döntött.

A Képviselő-testĺilet
- az onkoľmźnyzat I|604 cím kiadrĺs T4 Szociális programok - ĺinként vá||a\t feladat - dologi

eLőirźnyzatźrő| I.734,9 e Ft-ot átcsoportosít _ önként vźi|a\t feladat - a szemé|yi juttatások

előirźnyzatfua |.380,7 e Ft összegben, a munkáltatót terhelő jĺáľulékok és szociális

bozzájára|źsi adó e|őhźnyzatfua 354,2 e Ft tisszegben családfejlesztés háttérmunkai,

álláskeresési klubi tevékenység, szenveđélybeteg és prevenciői díjazás címén.

- az onkormźnyzat kiadás tI604 cím _ önként váIla|t feladat - Tervezési feladatok dologi
e|oirźnyzataról 1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas 11108-0Ącím _ ĺjnként vállalt feladat -

ťlnanszkozási mfüĺjdési kiadĺási e|ohźnyzaton belül az iĺanyítószervi üímogatasként

folyósítotttrĺmogatáskiutalásae|őirźnyzatáta.



- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím _ önként vállalt feladat _ bevételi
ťlnanszirozási bevételeken beltil az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźmIźn történő jővttirása előirźnyzatát és a kiadas dologi elofuźnyzatát 1.500,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli az MNPIII. keretében ellátandó feladatok címen.

t6.t A Képviselő-testĺilet a |94l2013.(v.22.) száműhatźtrozatában költségvetés módosítással
egyĺit.t ĺlĺintłitt a Tisz,ľviselŕĺtelepi onkormányzati Egyesülęt Fővlírosi Önkorményzat tital
kezelt Kĺirnyezetvédelmi Alapľa kíiÍtpá|yazat onrész osszegének trĺmogatásaról.

A Képviselő-testiilet

- az onkormźnyzat kiađás 11107-01 cím Mfüĺjdési cél és általanos taľtalékon belĺil a
fapótlás és kdmyezetvédelem céltartalék - kĺjtelező feladat - e|óirtnyzatźlrőI500,0 e Ft-ot
átcsoportosit a 11105 cím múködési célú átadott pélueszkĺiz - <jnként vállalt feladat -

előirźnyzatáraaTísńlĺiselőtelepi Önkormányzati Egyesület támogatása címen.

17.l A Képviselő-testiilet |95l20l3.(v.2f.) számuhatźrozatában költségvetés módosítással
egytitt dĺintött a Teleki téri piac hasznźúatbavételi engedély költségéľől és annak költségvetési
fedezetéľől.

A Képviselő-testület
- az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím mfü<jdési cél és általanos tartalékon belül az
általános tartaték - ktjtelező feladat - e|óirźnyzatárőL!.2fO,0 e- Ft-ot átcsoportosít a 11605

cím Teleki téľi piac építése - önként vállalt feladat _benńźľ:ás e|őirźnyzatra.

18.ĺ A Képviselő-testület 200l20l3.(v.2f.) számú határozatában dĺintött az EU
Élelmiszersegély program folýatásĺĺról és egyben a száL|ításí ktiltségelaől és aľurak

fedezetéról kciltségvetés módosítassal egyĹitt.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat kiadĺís 11301 cím dologi _ EU adomlĺnyok szá|Iitása - e|őkźnyzatľól _
önként vállalt feladat - 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ önként vĺĺllalt
feladat - finanszíľozrási mfüĺidési kiadasi e|oitźnyzaton beltil az irźnyítőszerví tźlmogatasként

folyósítotttámogatĺískiutalásaelőirźnyzatfu a.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont 40100 cím _ önként vźt|IaltfeIadat _ bevételi
ťtĺanszírozźsi mfüĺidési bevételeken belül az iľrĺnyítószeľvi tlímogatásként folyósított
támogatas fizetési szĺĺmlan tĺirténő jőváírasa előirźnyzatźLt 250,0 e Ft-tal és a kiadas dologi
eloirényzatát megemeli az EU adomĺĺnyok kiosztásának költségei címen.

t9.ĺ A Képviselő-testiilet 20I120I3.őI.22.) szźlmí hatźrrozatźtbaĺ a Józsefuaľosi
Intézménymfüödtetési Kĺĺzpont informatikai beszerzéséről és annak költségvetési fedezetéľől
döntött költségvetés módosítĺĺssal egyĹitt.

A Képviselő-testiilet
- az onkotmźnyzat kiadas 11107-01 cím miĺkĺjdési cél és általrános taľtalékon belül az
általános tartaték _ kĺitelező feladat - e|őhźnyzatźrő|2.248,3 e Ft-ot átcsoportosít a 80108.02
cím finanszítozźsi felhalmozasi kiadríson belül az irźnyitoszer:vi támogatísként folyósított
támogatrás kiutalĺása - k<itelező feladat _ előirźnyzatara informatikai eszkĺĺzök beszerzése

címén.



- a Józsefuárosi IÍLtézményműködtető Kozpont 7fI0I cím bevételi ťĺĺanszírozásí
felhalmozási bevételen belül az írźnyitőszervi támogatásként folyósított tánogatźts fizetési
szĺĺmlan töľténő jóváírás - kótelező felađat - elóhźnyzatát és a kiadrás felhalmozás - kötelező
feladat - e|őirźnyzatát2.248'3 e Ft-tal megemeli.

20.ĺ A Képviselő-testiilet a207l20I3.(V.29.) száműhatfuozatában a téľinformatlkfua és az

önkormányzati utak felújítasanak tervezési és hatósági díjainak e|oirźnyzatanak kiegészítésére
költségvetés móđosítás sal egyĹitt kĺiltségvetési t.edezetet biztosított.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalék - Idegenforgalmi célú
kiadások az iidülőhelyi feladatok központosított áltami támogatasból céltartalék
eIóirźnyzatról _ kĺjtelezo fe|adat -1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 1160l cím - önként

vállalt feladat - felújítások előiranyzatara önkormźnyzati utak felújítási tervezési és hatósági

díj ai előirányzat kiegés zítése címén.
- az onkotĺźnyzat 11107-01 cím műkcjdési cél és általrĺnos tartalékon beltil az általanos

tartalék e|óirányzatábőI - kötelezo feladat - 8.890,0 e Ft-ot a zźro|ás alól felold és egyben

8.890,0 e Ft-ot átcsoportosit a L1108-02 cím _ önként vállalt feladat - ťĺnanszírozási
fe\ha|mozźlsi kiadásokon beliil az irźnyitőszewi tźtmogatásként folyósított támogatás kiutalása
- önként vállalt feladat - e|óirźnyzatźrta.
- a Polgármesteń Hivata| 12201-02 cím bevételi finanszírozási felhalmozási bevételen beltil

az háĺyítő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźmllźn töľténő jővźlírása

elokćnyzatát - önként vállalt feladat - 8.890,0 e Ft-ta1, és a kiadĺás I220I-02 cím beruhazások
- ĺinként vállalt feladat - e|óĺrźnyzatát 8.890,0 e Ft-tal megemeli térinformatika rendszer

bęszerzése címen.

21.ĺ A Képviselő-testĹilet a média és a hírközlési feladatok jövőbeni ellátrĺsĺíľól döntött

költs é gveté s mó do s ítás sal e gyütt a 208 l 20 | 3 . N .29 .) szźlm,ű hatát ozatábaĺ.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat l18o4 cím Józsefuárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonpľofit
Kft. _ önként vállalt feladat _ kiadás miĺködési célú átadott pélueszköz e|őirányzatát 32.667,0 e

Ft-tal csökkenti.
- az onkormányzatkiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások előirányzatźln beliil az

irźnyitőszervi támogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása - kötelezó fe|adat - e|őirőnyzatź./-

2.986,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuáľosi Városiizemeltetési Szolgá|at táĺmogatősa címén.

. a Józsefuárosi Városiizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi fllnanszírozási miĺködési

bevételen belül az irányítószeľvi támogatlísként folyósított tĺámogatás ťlzetési szÁmlrátn töľténő

jőváítźsa - ktitelező feladat - e|őirźnyzatźń2.986,0 e Ft-tal, a kiadás - kötelező feladat - személyi
jutüaüís ezen beltil a rendszeres személyi juttatas e|őirányzatźú2.35l,0 e Ft-tal, munkáItatót terhęlő

járulékok és szociális hozzźtjźru|álsi adó e|őftźnyzatát 635,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuárosi

Kulturális és Spoľt Nonprofit Kft-től 7 ťo munkavállaló bérkĹilönbözete címén.

- az onkormányzat 11804 cím Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ Nonprofit
Kft. - önként vállalt feladat - kiadás működési cé|ű átadott pélueszköz e|őirányzatái 29.68|,0 e

Ft-tal megemeli.
- az onkorményzat 11805 cím kiadás mfüĺjdési átadott péĺueszkoz előtźnyzatan beliil az

önként vállalt feladat e|őlrányzatrő| 42.186,0 e Ft-ot, kötelező feladat e|olrányzatÍrőI34.934,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 11804 cím mfüĺjdési átadott pélueszköz előirányzatźnbe|il az



onként vállalt feladat e|őiráĺyzatźĺra.42.I86,0 e Ft-ot, k<itelező feladat e|óhźnyzatára34.934,0
e Ft-ot.
- az onkormáĺyzat kiadĺás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék - kotelező feladat - e|őiráĺyzatáról 14.584 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11103 cím _ ĺjnként vállalt feladat dologi e\őirtnyzatźlra, valamint 11103 cím személyi
juttatás megbízási díj előirányzatárő| 2.04I,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jaľulékok és
szociális hozzájáru|źsi adő előirźnyzatźlrő|258,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi e|ofuźnyzatra.
- az onkoľmányzat kiadás 11103 cím - Józsefuáľosi Ú;seg önként vźilla|t feladat - személyi
juttatás előirźnyzatźtľól 3.545,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄźľullási
adó előirányratfuő| -ĺ.357 e Ft-ot, dologi e|óirźnyzatáről' |7.364,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11804 cím - önként vállalt feladat - miĺködési átadott pénzeszköz e|őirényzatára,és ezze|
egyidejűleg a bevételi intézményi mĹĺködési bevételek e|őirálnyzatźtbő| 2.223,0 ę Ft-ot és a kiadás
do I o gi e|őir ény zatźtb ő| f .2f3,0 e Ft-ot törĺi l
- az onkormányzat kiadás 11103 cím - honlap <jnként vállalt feladat _ dologi e|őkányzatfuő|
l.734,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás ll804 cím - önként vállalt feladat - miĺködési átadott
p éĺueszköz eloir ány zatár a.
- az onkormźnyzat kiadás 1ll07-01 címen belĹil az önként vátlr\allt feladat városmarketing
e|őirányzatáról 50.000,0 e Ft-ot, a kötelező feladat miĺködési általános tartalék e|oirányzatźhő| a
záro|ás a|ő|f.59|,4,0 e Ft-ot felold és egyben az e|óirányzatárő| 4I.6f4,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
1 1804 cím önként vállalt feladat működési átadott pénzeszkőz e|őirźnyzatára feladatbővülés és
köItségtöbblętęk címén.
- az onkormányzat kiadás ll108-02 cím ťtnanszírozási működési kiadásokon beliil aZ
irányítőszervi támogatásként folyósított üámogatás kiutalása önként vállalt feladat e|óirálnyzatźlrő|
128,0 e Ft-ot, a kötelező feladatok e\őirányzatfuő| 8.f20,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l 1804 cím
önként vállalt feladat működési átadott pétueszköz e|őirźnyzatára.
- a Polgármesteri Hivata| I2f02 cím bevételi finanszírozási működési bevételeken belül az
hányítőszervi 

. 
támogaüásként folyósított támogatás fizetési szám|áén töľténő jőváírása

e|őirányzatán beliil az önk.ént váilla|t feladat e|óirźlnyzatźlt 128,0 e Ft-tal, a kötelező feladat
e|óirényzatát 7.620'0 e Ft-tal csökkenti, a 1220|-0| cím finanszírozźsi működési bevételeken
belül az irányitószervi támogatlísként folyósított támogaLás fizetési számlráén történő jóváírása
e|őirányzatán belül akote|ęzó feladat e|őirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti.
- a Polgáľmesteľi Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás e|őirányzatátn belül a - kötelező
feladat e|őirányzatÍlt rendszeres személyi juttatások e|őirányzatźń 6.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociáIis hozzáĄáru|ási adó e|óirányzatátt |.620,0 e Ft-tal, az önként vái|a|t
feladat személyi juttaüĺs kafeteria e|őirényzatáLt 95,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzáĄáru|álsi adó e|őirányzatát 16'0 e Ft-tal, a dologi SZJA előiľányzatźtt 17,0 e Ft-tal
csökkenti.
- a Polgármesteri Hivatal kiadás 1220|-0| cím kötelező feladat dologi e|őirélnyzatéú 600,0 e Ft-tal

csökkenti.
- az onkoľmányzat a Polgáľmesteri Hivatal engedélyezett |étszźtmáLt 20|3.június I. napjőtő| 2
fiível (MT. a|á taĺtoző) csökkenti, az engedé|yezętt |étszźtm tisztségviselők nélkül I72 ťorő| I70
füľe módosul.

22./ A Képviselő-testĺilet a Kcizép-Magyarországi operatív Pľogram 20ll-20|3. évekĺe
sző|ő akcióterv 2., 4. és 5. prioľitásának meglĺllapitasańI szóIő 126812013. (V.17.)
Koľmrányhatározat 2.a) pontjában foglďtak végrehajüásara vonatkozó, a megielenő
projektfelhívás szerinti pályazatkasta és a teljes kĺiľÍĺ pźlyazati dokumentació összerĺllításĺĺľa
9. 70 0. 0 0 0' - Ft-ot bizto s ított a 209 l f0 I 3 . N .22.) számű hatáĺ ozatáb an.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat kiadĺás |1602 cím - kötelező <inkonľłĺnyzati feladat_ felhalmozźsi céttl

tĺĺmogatás á||afi.IháztaÍtáson belülre előkányzatrőI _ 2012. évi elidegenítési bevételek átadĺísa



_ 9.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím _ önként vállalt feladat - finanszírozási
múködési kiadásokon belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őiráĺyzatźtta.
- a Józsefuaľosi Egészségiigyi Szolgálat 50100 cím _ önként vállalt feladat - finanszírozási
műktjdési bevételeken beltil az iľányítószeľvi támogatĺĺsként folyósított támogatás fizetési
szám\źn tĺjľténő jővźńĺása előfuźnyzatát és a kiadás dologi - onként vállalt feladat -

e|óirényzatát 9 .7 00,0 e Ft-tal megemeli.

23.t A Képviselő-testtilet 2I4ĺ20I3.NI.05.) számíhatfuozatában költségvetés módosítassal
egytitt źlfa befizetés kö,ltségvetési fedezetéről és 2014. évi e|ozetes kotelezettségvállalásról
döntĺjtt.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat kiadás 11602 cím _ kötelező feladat _ dologi kiadásokon beltĺl a
társashźni közĺjs költség e\oirźnyzatáról 5.000,0 e Ft-ot, a szabványos mérőhelyek kialakítasa
eloirźnyzatárő| 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az źffa bęfizetés eIőirźnyzatźxa a Jőzsef kľt. 48.

értékesítése miatti áfa visszafizetése címén.

24.l A Képviselo-testület 2f3lf0I3.UI.05.) számú hatźrozatttbaĺ aKońeľĹilet-feliigylet áru,

szo|gáItatások beszerzéseiľől, és azok fenntartásáról döntĺjtt költségvetés módosítással együtt.

Egyben a következő évek kĺiltségvetésnek terhére a Képviselő-testület előzetes kötelezettséget

vállalt, melynek fedezete a KĺjzterĹilet-felügyelet saját bevétele lesz. Részleteiben U24. pont

mel l ék l et taĺta|mazza.

A Képviselő-testület
- a KciĺeľĹilet feltigyelet 30101 cím mfüödési kĺjzhatalmi bevételen bęlül a bírság bevételi
előírźnyzatát 27,000,0 e Ft-tal, a 30105 cím mfüödési intézményi működési bęvétel

eloirźnyzatźLt f4.886,0 e Ft-tal megemeli, és ezzeI egyidejűleg a kiadĺĺs 30105 cím dologi
e|oirźnyzatĺán belül az áfabefizętés e|őirányzatźú 5.29I,0 e Ft-tal megemeli.
- a Köĺerület-felügyelet kiadĺĺsi e|őitźnyzataít az előterjesztés U24. pontjĺínak

mellékleletében részletezęttek alapjarl megemeli.

25.ĺ A Képviselő-testület ktiltségvetés módosítassal egyiitt a Jőzsefváttosi Médią Rendezvény
és Galéria Központ Kĺizhasznú Nonproťrt Kft. - t éľintően dtinttitt a224l20I3.(VI.05.) szźĺĺis,
hatźrozatźtban.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat kiadĺás 11804 cím mfüödési célú átaďattpéĺueszköz _ ĺjnként vállalt
feladat _ e|őhźnyzatźrőI932,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kia4ás 11804 cím felhalmozĺísi célú

átadottpélueszkoz_kötelezőfeladat-előirźnyzatźrafelújításitĺĺmogatascímén.

- az onkoľmźnyzatkiadas 11107-01 működési cél és általĺános taľtďék eLőírźnyzatźnbelu| az

általĺánostaľtälékeĺőitźnyzatátaz,źro|źsalólfeloldja.

- az onkormányzat kiadĺĺs 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belĹil a
mfüödési áltatanos tart.a|ék_ kötelező feladat- eLőiráĺyzatárő| I.7|5,0 e Ft.ot átcsoportosít a

kiadas 11804 cím felhalmozĺási célú átadott pénzeszkoz _ kötelező fe|adat- e|őírźnyzatźra

felúj ítasi ttmo gatźs címén.

26.t A Képviselő-testĹilet ősteľmelői helyi piac területének kijelöléséről és mfüödtetéséľől

döntött költségvetés módosítĺĺssal egyiitt a 225l2013.(fi.05.) szźtlnrÍl hatérozatźtban. A
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felhalmozási finanszírozásikiadások egyezősége miatt az elfogadott rendeletben af .036,5 e
Ft megbontásľa kerĹil működési és felhalmozásiťlnanszirozási kiadásra és bevételre.

A Képviselő-testtilet
- az onkormétĺyzat kiadas 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon beliil az
általános tartalék előirźnyzatából - kotę|ęzó feladat - a zárolźs aIőI2.036,5 e Ft-ot felold és
egyben 2'036,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím _ kotelęző önkoľmányzati fęlaĺĺat -
finanszírozási mfüodési kiadásokon belül az iľányítószeľvi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|óirźnyzatźra 36,5 e Ft-ot, a ťlnanszírozási felhalmozási kiadásokon
beltil az futnyítőszervi támogatásként folyósított támogatas kiutalasa elofuźtnyzatára2.O00,O e
Ft-ot.
- a Józsefuĺĺrosi VarosĹizemeltetési Szolgálat 80105 cím _ kĺjtelező önkoľmanyzati fe|adat-
mfüödési intézményi mfüĺĺdési bevétel e|óirźnyzatźń 3.200,4 e Ft-tal megemeli, és ezze|
egyidejűleg a kiadás 80l05 cím dologi e|őirźnyzatan belül az áfa befizetés e|őirźnyzatát 680,4
e Ft-tal megemeli.
- a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgĺílat 80l05 cím - k<itelezó fe|ađat - bevétel működési
ťlnanszitozasi bevételeken belül azirźnyitő szeľvi támogatásként folyósítotttámogatźts fizetési
szám|źn töľténő jóváírás e|óirźlnyzatát 36,5 e Ft-tal, ťlnanszírozási felhalmozási bevételeken
belĹil az irányitő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|źn t<jľténő jóváírás
előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát |.776,8 e Ft-tal, a

munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e|ohányzatát 479,7 e Ft-tal,
dologi kiadási eloirźnyzatát 300,0 e Ft-tal, felhalmoziísi kiadási e|őirźnyzatát 2.000,0 e Ft-tal
megemeli az ĺjstermelői piac kiadásai címen.

27;l A Képviselő-testület 2f8l20I3.(VI.05.) számú határozatźtbarl ztszlők és zaszlórudak
telepítéséről és aľľrak költségvetési fedezetéľől dĺjntĺjtt ktiltségvetés módosítással egytitt.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános tartalékon belül az
általiĺnos taľtalék - kötelező feladat - elofuźnyzatarő| 11.750,0 e Ft-ot átcsopoľtosít 11706-02
cím dologi_ <inként vĺĺllalt feladat _ e|őirźnyzatára.

28.l A Képviselő-testiilet f30lf0I3.(VL05.) szátmthatánozatában költségvetés móđosítással
együtt aJőzsefuźrosi Viírosĺizemeltetési Szolgálatot érintően hozott dĺjntést.

A Képviselő-testĺiletiilet
- a Józsefuaľosi Varostizemeltetési Szolgálat kiadás 80103 cím felhalmozási - Dankó u.
telephely, kötelező feladat - e|őirányzatźrő| 8.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 80103 cím
felújítási - Magdolna u. 4. k<ĺtelező fe|adat _ előfuźnyzatźra 6.300,0 e Ft-ot, a kiadas 80104
cím felhďmozasi - önként vállalt feladat, mérőórák cseľéje _ e|őhányzatfua2.400,0 e Ft-ot.

29.l A Képviselő-testiilet 23|l20l3.NI.05.) számú hatálrozatéban kĺiltségvetés módosítĺĺssal
egyutt a FTC Kézi|abda NonproÍit Kft-vel kötendő támogatásí szerződésről és a tĺĺmogatas
összegéľől döntött.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belüt az FTC
sportsátor - önként vállďt feladat - e|őirźnyzatátő|2.497'0 e Ft-ot, a kiadás 11601 cím Vajda
Péter u-i sportsátor önként vállalt feladat felhalmozási e|őirźnyzatárő| 558,3 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadĺís 1 1 105 cím felhalmozésĺ cé|Ĺl átadottpérzeszköz - ĺinként váIla|t feladat
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- eÍőkźnyzatára az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. Vajda Péter Ének-zenei A|ta|ános és
Sportiskola udvarán létesített sportsátoľ program támogatasa címén.

30./ A Képviselő-testiilet a235|20I3.(VI.12.) szźlm,(s'hatźtrozatźtban kĺĺltségvetés módosítással
e gyĹitt az árv ízktro sultak j av źtra tétmo gatést aj anlott fel.

A Képviselő-testĺilet
.. az on]<ormĺnyzat kiadĺís 11107-01 cím miĺködési cél és óltalanos taľtalékon belĹil a

polgárvédelmi és katasztľófa feladatok ellátása _ önként vállalt feladat _ e|őirźnyzataról
5.600,0 e Ft-ot átcsopoľtosít akiadás 1l105 cím mfüĺjdési célú támogatás államháztaľtáson
belülre - ĺjnként vállalt feladat _ előirényzatźlraaz ĺĺrvízkaĺosu|tak javétratamogatas felajĺánlás
címén.

31./ A Képviselő-testület a237/20I3.(vI.12.) szétm.(lhatźrozatźxal Koppany Zoltźn elhunyt
polgármesteľt saját halottjának tekintette és temetési költségeiről dontcitt költségvetés
módosítással egyĹitt.

A Képviselő-testület
- az onkormćnyzat kiadás t1l07-01 cím mfüödési cél és általĺínos taľtalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat - e|oirányzatźről 700,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
1'1706-02 cím dologi _ önként vállalt feladat _ e|óirźnyzatara Koppány Zo|tán elhunyt
polgármesteľ temetési költségei címén'

32.l A Képviselő-testület a 249l2013.(VI.19.) szźlm,(l határozatábůl aZ új Teleki téri piac
bérleti szerződéseinek megkĺitéséről és költségvetés módosítással egyiitt ügyvédi feladatok
e|lźLtasár őI dĺĺntött.

A Képviselő-testület
- az onkoľmányzat kiadĺís l 1107-01 cím működési cél és általanos taľtalék e|őirźnyzatźn
belül a mfücjdési altalĺínos tarlalék _ kotelező feladat _ e|őirányzatźről L.270,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11605 címen beltil a Teleki téri piac pľojekt - önként vźl|alt feladat _
dologi eloirźnyzatlĺľa ügyvédi ktiltség címen.

33.ĺ A Képviselő-testiĺlet a25||20I3.(VI.19.) szźlműhatáttozatában a Szent Isfuan-i kettős
kereszt megvalósításának e|óirźnyzatźÍegészítette ki költségvetés módosítással egyĹitt.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat kiadĺĺs 11107-01 cím működési cél és altalĺános taľtalékon beltil az
általános taľtalék - k<itelező feladat - e|őirźnyzatźrő| 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11601 cím felhalmozási e|őiránvzatĺín belül Golsota téri kettős keľeszt _ önként vállalt feladat
_ előirźnyzatáĺa.

- az onkotmźnyzat kiadás 11107-01 cím műkĺidési cél és általrános taľtalékon belül az
általános taľtďék - kĺitelező feladat - elóirźnyzatźrő1' 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a II108-02
cím _ önként vállalt feladat - finanszíľozĺási műk<ĺdési kiađásokon beliil az irźnyítő szervi
támogatásként folyósított támogatźls kiutalasa előirźnyzatźra a Jőzsefutĺľosi Városiizemeltetési
S zolgźiat támo gatása címen.

- a Jőzsefuaľosi Varosiizemeltetési Szolgźl,at 80103 cím _ önként vállalt felađat _
ťlnanszitozási működési bevételeken beliĺl a mfüödési irźnyítőszervi támogatasként
folyósított fizetési szźľ.ĺiźn tcĺľténő jővźtíras előfuźnyzatźú 1.500,0 e Ft-tal megemel| ezze|
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egyidejűleg ugyan ezen cím dologi kiadási e|őirányzatát _ önként vállalt feladat _ 1.500,0 e
Ft-tal megemeli a Golgota tér terepľendezése címen.

34.l A Képviselő-testtilet a252|20I3.(VI'19.) sziĺmú hatfuozatában költségvetés módosítrĺssal
együtt a tisztségviselők saját keretei elófuźtnyzatanak teľhére támogatasokĺól döntött.

A Képviselő-testĺilęt

- az onkorményzat kiadás 11107-01 cím műktidési cél és általános tartalékon beltit Egry
Attila alpolgĺĺľmesteri saját keret előirányzatfuőI összesen 300 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11105 cím _ ĺinként vállalt feladat _ felhalmozási cé|tl átadott péĺueszkoz e|őitźnyzattra a
Jézus Taľsasága Magyaroľszági Rendtartománya tĺímogatása címen.

- az onkormźnyzat kiadĺĺs 11107-01 cím múködési cél és általanos taľtalékon belül Egry
Attila alpolgármesteľi saját keľet előirĺínyzatźrő| tisszesen 397 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11105 cím - önként vállalt feladat - műkĺĺdési célú átadott pénzeszkoz előirźnyzatára a
Civilek a Palotanegyedért Egyestilet támogatása címen.

- az onkoľmányzatkiadĺĺs 11107-0t cím múkĺjdési cél és általános taľtalékon belĹil Santha
Péterné alpolgĺĺľmesteri saját keret előiriányzatźrő| <isszesen 165 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 1 1 101 cím - clnként vállalt feladat - dologi e|őfuányzatára továbbképzés támo gatása
címen.

il. Polgáľmesteľi és intézményvezetői átrubázott hatáskiiľben töľtént módosítások,
a 2013. évi költségvetésľől sző|'ő 9l2013.(II.2f .) tinkormányzati ľendetet 21. $ és

23. $ felhatalmazása alapján

1./ A Polgáľmester átľuhiízott hatáskörben módosította az onkormĺĺnyzat|ĺađás ||602 címen
belül a kiemelt e|óirźnyzatokat az alábbiak szerint:

Az onkoľmányzat kiadás |1602 cím _ önként vá||alt feladat - dologi e|(ĺirźnyzatĺĺn belül a
Vígh u. 39. szátm bontas e|őírźnyzatźÍő| f2'000'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozĺĺsi célú
źúadott pénzeszkoz - önként vá||alt feladat _ e|őirányzatára a Vígh u. 39. szźm alatti lakosok
bérleti jogviszony megváltasa címén.

2./ A Polgármesteľ átruhtŁott hatáskörben a mfüöđési céltaľtďék saját keľete terhéľe
módosította a ktiltségvetést az a|ábbiak szerint:

Az onkormźnyzat kiadĺás 11107-01 cím mfü<ĺdési cél és általrínos taľtalékon belül a
polgáľmesteri saját keret _ önként vá|Ialt feladat _ előirányzataľőI43I,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11101 cím - ĺinként vál|a|t feladat _ dologi e|oirőnyzatÁra339,6 e Ft-ot, a munkálktót
terhelő jĺárulékok és szociális hozzźtjáralasi adó e|őlrónyzatźlra 9I,7 e Ft-ot nyugdíjas
kiĺándulĺás költségei címén.

3.ĺ Az onkoľmányzat kiadas ||602 cím dologi előlrányz-atĺĺn belül a Polgáľmester átľuhízott
hataskörben módosította az előiĺźnyzatot gáaszo|gźitatźsbőI klzart hźzakban ľezsók
beszerzése céljából.

Az Önkoľmźnyzat 11602 cím kiadas _ kĺjtelező fbladat _ dologi e|ohźnyzatÁnbeliil az egyéb
tizemeltetés eIófuźnyzatźrő| 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiséľtékíĺ taľgyi eszkozbeszerzés
elóirźnvzatźtra.
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4.t A Vaľosgazdálkodrási és PénzĹigyi Bizottság a Práteľ u. 55. szám alatti onkoľmányzati
tulajđonú éptilet gazcsatlakoző vezeték és részleges fogyasztó vezeték cseľéjéről döntött az

é|etlłeszé|y-elhárít'ĺsi keĺet teľhére, a Polgármester ezért átĺ"uhazott hatásköľben döntött a

dologi e|óirźnyza,ľól a felújítasi előirźnyzatta tĺjrténő átcsopoľtosításról.

Az onkormźnyzat kiadás ||602 cím - <jnként vállalt feladat _ dologi e|oírźnyzatĺín beliil a

lakóházak életveszély-elhárítĺás e|ófuányzatáról 5.880,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás felújítási

e\ofuźnyzatan betül alakőhazak ólctvcszély-elhárítas előirányzatfua aPúttęt u. 55. szźtm a|atti

önkoľmányzati fulajdonú épület gazcsatlakoző vezeték és részleges fogyasztó vezeték cseréje

címén.

ilI. Egyéb gazdálkodási okok miatti, és a kłiltségvetésĺ szeruekvezetői által javasolt

e|őirányzat mĺódosítások, valamĺnt előiľányzat koľrekciók

1./ A Gyerekvirág Napközi otthonos óvoda vezetője az intézmény eredeti kĺiltségvetésében

egy alkalmazottĺak törzsgárđa jutalmát nem tervezte meg. A kifizetés összege a munkáltatót

terhelő szociális hozzájźrulźtsi adóval egyiitt 55,9 e Ft. Javasolt az 55,9 e Ft-ot 15,9 e Ft
összegben a mfüödési általrĺnos tartalékból, 40,0 e Ft összegben az ovi-sport céltaÍtalék

maradványából biztos ítarti az intézménynek.

A Képviselő-testület
. az onkoľmćnyzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános taľtalékon belül az ovi-
sport céltaľtalék - önként vállalt feladat - e|őittnyzatáľól 40,0 e Ft-ot, a múködési általános

Íartalék _ kötelező feladat _ e\őirényzatárőI |5,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11 108-02 cím
ťlnanszítozási mfü<iđési kiadásokon beltil az iľányítószervi támogaüísként folyósított

tĺĺmogatás kiutalása - onként vá|LaIt feladat _ e|óirźnyzatźra,
. a Gyerekvirág Napktizi otthonos óvoda 721r0O-O5 cím bevételi mfüödési finanszíľozási

bevételeken belül az irányitőszervi támogatasként folyósított támogatás fizetési számlán

tĺirténő jőváírása - önként vállalt feladat _ e|ő|ľányzatźú és a kiadás - önként vállalt feladat -
személyi juttatás e|őiráĺyzatĺĺn belül a torzsgárda jutalom e|őirźnyzatát 44,0 e Ft-tal, a

munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźljárulasi adó eloirźnyzatát 7I,9 e Ft-tal

céljelleggel megemeli.

2./ Atechrukai munkataľsak2012. évi decembeľi fizetését a MÁK az óvodakhoz terhelte le. A
költségvetésben a Józsefuarosi Intézménymiĺködtető K<izpont költségvetésében keľĹilt

megfewezéste, ezért a módosítás szfüséges.

A Képviselő-testĹilet
. a Józsefuarosi Intézménymfüĺĺdtető Ktizpont72101r cím mfüĺjdési finanszírozźsi bevételen

belťr| azirányítószervi tĺámogatásként folyósított tĺámogatlĺs fizetési szźmlźntöľténő jóvźĺĺźsa -

kĺitelező feladat _ e|ólĺáĺyzatźt |.670,0 e Ft-tal csĺikkenti és a kiadas - kötelező feladat _

személyi juttatás ľendszeres és nem ľendszeľes személyi juttaüások előfuźnyzatát 1.315,0 e Ft-
tď, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzźĄárúźsi adó előiranyzatźi 355,0 ę Ft.tal

csökkenti 20|2. decembeľ havi óvodđ bérek terhelése címén.
- a Józsefvaľosi Intézménymfüödtető K<izpont 72102 cím műkĺjdési finanszírozĺĺsi bevételen

beltil az irányítőszervi tĺímogatásként folyósított tĺĺmogatás fizetési szźm7źntĺirténő jőváfuása -

kote|ező feladat _ e|őirányzatát |.722,0 e Ft-tal csiĺkkenti és a kiađás - kiĺtelező feladat -
személý juttatas rendszeres és nem ľendszeľes személyi juttaĹások e|ótrányzatát 1.355,0 e Ft-

tď, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociĺilis hozzájźru|asi adô e|őlrányzatát 367,0 e Ft-tal

csökkenti f\If. december havi óvodai béľek teľhelése címén.
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- a Napraforgó Napkĺizi otthonos óvoda 72IO0-O7 cím miĺkĺjdési finanszirozási bevételen
beltil az kányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szźlm|án történő jóv źúrésa -
kötelező feladat - előirźnyzatat 155,0 e Ft-tal megemeli és a kiadĺĺs - kĺjtelező feladat -
személý juttatás rendszeľes és nem rendszeres személyi juttatások e|ofuźnyzatát 122,0 e Ft-
tal, a munktt|tatőt teľhelő járulékok és szociális hozzájaru|ási adó e|őirźnyzatát 33,O e Ft-tal
megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Várunk Rád Napkĺizi otthonos ovođa 72100-08 cím működési finanszírozźsi bevételen
belül az irĺínyítószervi támogatĺĺsként folyósított tiĺmogatas fizetési szárllántörténő jóváirása -
kĺĺtelező feladat _ e|óirźnyzatźLt 74,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat _
személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások e|óitźnyzatát 58,0 e Ft-tal,
a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźtjáru|ási adó e|óitányzatát |6,0 e Ft-tal
megemeli 201f. decembeľ havi óvodai béľek terhelése címén.
- a TATIKA Napközi otthonos ovoda 72100-04 cím műkĺldési finanszírozási bęvételen
belül az irányítőszeľvi támogatásként folyósított tĺímogatís Íizetési szám|ćn történő jóváíľása
- kötelező feladat _ e|oirźnyzatát 1.800,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás . kĺjtelező feladat -
személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások e|őiĺźnyzatźĺ |.4t7 ,0 e Ft-
tal, a munká|tatőt terhelő járulékok és szociális hozzájátu|źlsi adó e|oirtnyzatát 383,0 e FĹtal
megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Napsugar Napktizi otthonos ovoda 72IOO-O9 cím mfüödési finanszirozźtsi bevételen
belül az irényitőszervi támogatásként folyósított támogatas fizetési szám|źntöľténő jóváirźsa -
kötelező feladat _ e|őirányzatźLt 149,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kĺĺtelező feladat _
személyi juttatás rendszeres és nem rendszeľes személyi juttatások e\óirźnyzatát ll7,0 e Ft-
tal, a munkáItatőt terhelő járulékok és szociális hozzájźru|ási adó e|őirźnyzatéLt 32,O e Ft-tal
megemeli 2012. december havi óvodai béľek terhelése címén.
- a Százszoľszép Napközi otthonos ovoda 7zIOO-rc cím mfücidési finanszírozási bevételen
beliil az irźnyítőszervi tĺímogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn történő jőváirása
- kĺitelező feladat _ e|oirźnyzattLt |52,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - k<jtelező feladat _
személyi juttatás rendszeľes és nem ľendszeres személyi juttatĺísok e|őirźnyzatát 120,0 ę Ft-
tal, a munkźitatőt terhelő járulékok és szociális hozzájaru|asi adó előirányzatáú32,O eFt-ta|
megemeli 2012. december havi óvodai béľek terhelése címén.
- a Koszorú Napkĺizi otthonos óvoda 72100-13 cím mfüĺjdési finanszítozésíbevételen beIiil
az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatiís Íizetési szźm|źn töľténő jőváírtsa -
kötelező feladat _ e|ófuźnyzatát 162,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat -
személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előfuányzatát 128,0 e Ft-
tal, a munká|tatőt terhelő járulékok és szociális hozzájáru|źsi ađó előiľanyzatźi34,0 e Ft-tal
megemeli 2012. decembeľ havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Hétszínvirág Napkĺizi otthonos óvoda 72IO\-I2 cím mfüĺidési finanszírozási bevételen
belül az fuźnyítőszervi tĺĺmogaüísként folyósított támogatás fizetési számlán ttjrténő jővźńrása
- kĺĺtelező feladat _ e|őlĺányzatźÍ |54,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat _
személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres szeméIyijuttaüások e|őirźnyzatźú 121,0 e Ft-
tal, a munká|tatőt terhelő jrírulékok és szociális hozzźtjaru|álsi adó e|őítźnyzatát 33,0 e Ft-tal
megemeli 2012. decembeľ havi óvodai bérek teľhelése címén.
- a Szivĺírvrány Napközi otthonos óvođa 72|00-|1 cím működési ťlnanszírozlĺsi bevételen

be|u| az fuźnyítőszeľvi üímogatásként folyósított tamogatás fizetési szźľĺnlźn történő jőváírása
. kötelező feladat _ e|őirźnyzatát 188,0 e Ft-tal megemeli és a kiadĺís . kötelező feladat _
személyi juttatĺĺs rendszeľes és nem ľendszeľes személyi juttatások e|őirźnyzatát 148,0 e Ft-
tal, a munkáltatőt terhelő jrírulékok és szociális hozz-ajaru|ási adó e|ófuányzatáLt 40,0 e Ft-tal
megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Mesepalota Napközi otthonos óvoda 72I0O-|4 cím mfüödési finanszírozźtsi bevételen
beliil az irányítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatiĺs fizetési szźtm|ántĺiľténő jóvźiľźna -
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kĺitelező feladat _ előiĺínyzatát 45,0 e Ft-tal megemeli és a kiadas - kotelező feladat _
személyi juttatás rendszeres és nem ľęndszeres személyi juttatások előirźnyzatát 35,0 e Ft-tal,
a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó e|ofuźnyzatát l0,0 e Ft-tal
megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Gyerekviľág Napközi otthonos ovoda 72IOO-05 cím miĺködési finanszírozási bevételen
belul az irźnyítőszervi támogatásként folyósított trĺmogatas fizetési sztmlrźn tĺjrténő jóváírása
kötelező feladat _ eLóírányzattú 166,0 e Ft-tal megemeli és a kiadas - kĺjtelező feladat -
személyi juttatas ľendszeres és nem ľendszeres személyi juttatások e|őirányzatát 131,0 e Ft-
tal, a munká|tatőt terhelő járulékok és szociális hozzźtjźlru|ási adó előirźnyzatźLt35,0 e Ft-tal
megemeli 2012' december havi óvodai béręk teľhelésę címén.
- a Katica Napközi otthonos óvoda - Bölcsőde 72100-16 cím műktjdési ťlnanszitozási
bevételen belül az irányítószervi támogatrĺsként folyósított támogatás fizetési szĺĺmlan történő
jővźlirása - kĺitelező feladat _ előirźnyzatát |40,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kĺitelező
feladat _ személyi juttatás ľendszeres és nem rendszeres személyi juttatások e|őirányzatát
1 l0,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáruLési adó előirányzatźi30,0
e Ft-tal megemeli 201'2, december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Kincskereső Napközi otthonos óvoda 72100-06 cím műkodési finanszírozźsi bevételen
belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szźmlźn tcjrténő jővźńtása

- kĺjtelező feladat _ előirétnyzatát 69,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat _

személyi juttatás rendszeres és nem rendszeĺes személyi juttatások e|óitányzatát.54,0 e Ft-tal,
a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźtrulźlsi adó e|őiĺányzatát l5,0 e Ft-tal
megemeli 2012. december havi óvodai béľek terhelésę címén.
- a Pitypang Napközi otthonos óvoda 12IO0Ą5 cím műkodési finanszírozási bevételen belül
az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlźn toľténő jőváirása -

kotelező feladat _ e|oirányzatźú 138,0 e Ft-tal megemeli és a kiadĺĺs - ktitelező feladat -
személyi juttatás rendszeres és nem rendszeľes személyi juttatások e|őiränyzatát 109,0 e Ft-
tal, a munktitatőt terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őirźlnyzatát29,0 e Ft-tal
megemeli 2012. december havi óvodai béľek terhelése címén.

3.l A 2013. március _ április - május havi bérkompeľlzźrcíő tisszege 30.545,6 e Ft, melyet a
központi ktiltségvetés finanszírozott. Intézményenként részletezve az e|őterjesztés III/.3.

szźnnű me l léklete tarta|mazza

A Képviselő-testiilet
- az onkotmźnyzat 11108-02 cím - kötelező feladat _ bevételi helyi ĺinkoľmányzatok
általános mfüödéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatasok eloirźnyzatát
és a kiadás ťlnanszírozási műkĺĺdési kiadasok e|őirźnyzatźn belül az iľányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kĺitelező feladat _ elofuźnyzatát30.545,6 e Ft-
tal me gemeli bérko mp eľzáciő kĺi zponto sított állami tálmo gatása címén.
. a költségvetési szeľvek bevételi és kiadĺási előirźnyzatát - köte|ező feladat _ az e|őteflesztés
IIV3. pontja mellékletben részletezettek alapjan megemeli a 2013. évi marcius _ április _
május havi bérkomp eruáciőja címén.
- az onkormźnyzat 11108-02 cím - kĺĺtelező feladat _ bevételi mfüĺidési célú támogatas

áIIaffiház1artason belülrő| e|őitźnyzatárő| 19.508,6 e Ft-ot átcsoportosít a bevételi helyi
tinkoľmanyzatok rĺltalános működéséhez és ágazati feladatlhoz kapcsolódó állami
tĺímogatások - kötelező feladat e|őfuźnyzatźra a 2013. évi januar- februáľ havi
bérkompenz áciőja címén.

4.l Aptémiumévek progĺamban résztvevők utĺĺn központosított állami tamogatáskéntf0I3.I.
negyedév után 1.316,0 e Ft illette megazonkoľmanyzatot.
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A Képviselő-testület
- az onkormányzat 11108-02 cím - kĺjtelező feladat _ bevételi helyi önkormźnyzatok
általános mfüödéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó állami támogatások előiľrĺnyzattĺt és
a kiadás ťlnanszírozasi mfüĺidési kiadások e|óírényzatźnbeliilaz irźnyítőszervi tamogatasként
folyósított támogatas kiutalasa _ kötelező feladat _ eloirźnyzatźÍ |,3|6,0 e Ft-tal megemeli a
prémiumévek 20l j. I. negyerlévi kŕizpontosított állami támogatás címén.
- a Polgáľmesteri Hivatal |2202 cím ťlnanszítozĺási működési bevételeken belül az
irźnyítőszervi támogatasként folyósított tiímogatás fzetési szźmiźntöľténő jővźńtás _kote\ező
feladat _ és kiadási személyi juttatáson belül a külsős személyi juttatás - bér - kötelező feladat
_ 1.013,0 e Ft, cafetéria - önként vállalt 22,0 e Ft - előiľanyzatát l.035,0 e Ft-tal, munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzźtjttu|ási adó e|őirźnyzatát - szociá|ishozzźtjźtulási adó _
kĺitelező feladat - 273,0 e Ft, EHo - ĺinként vállalt feladat _ 4,0 e Ft- előirányzatát277,O eFt-
tal, dologi e|őhányzatĺín belül azSZJA - önként vállalt feladat _ e|óirźnyzatźt4,0 e Ft-tal
megemeli a prémiumévek}}|3' I. negyedévi központosított állami támogatása címén.

5.l A Polgáľmesteľi Hivatal I220I-0I címen továbbszrím|ázott szolgá|tatźsból május végéig
861,4 e Ft bevétel teljesĺilt. A Hivatal bevételi és kiadási e|őirtnyzatLínak módosítása indokolt.

A Képviselő-testület
- a Polgármesteri Hivata| |220I-01 cím bevételi intézményi mfüödési bevételek - kötelező

feladat _ e\őirányzatan beltĺl a továbbsz ámlázas Áht. bettil e|őirźnyzatźLt 24,9 e Ft-tal, az ĺht.
kíviili e|őírźnyzatát 836,5 e Ft-tal és ezze| egyidejiĺleg a kiadás dologi - kötelező feladat _
előirtnyzatan belül a továbbszäm|azás Áht. beltil e|óirtrnyzatát 24,9 e Ft-tal, az {l'ht. kívüli
e|óirźny zatát 83 6,5 e Ft-tal megemeli.

6./ Az onkormányzat 11706-01 címen továbbszám|źtzott szolgáltatĺísból 12.188,1 e Ft bevétel
teljesült.

A Képviselő-testiilet
- az onkoľmźnyzat 1l701-01 cím - kötelezó fe|adat_ bevételi intézméný múködési bevételi
előirźnyzaton beliil a továbbszámlazott szo|gáitatźs e|őirźnyzatźú és a kiadás dologi
e|oirźnyzatan belül atovźtbbszám|azottszolgźitatás e|óirźnyzatáLtI2.|88,I e Ft-tal megemeli.

7.l A k<iltségvetés módosításban a Horanszky u-i és a Nagýemplom u-i bölcsőde felújíüísi,
felhalmozási e|őfuźnyzata a 11601 cím helyett a I|602 címľe került, melynek konigálása
szĹikséges.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat - felújítás e|őlrźnyzatźrő|

4.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11601 cím felújítás - kötelező feladat _ előirrínyzatára a
Horiĺnszky u-i bölcsőde villanyvezeték felújítása címén.
. az onkormźnyzat kiadás It602 cím - tinként vátlalt feladat _ felhalmozas e|ótraĺlyzatźrő|
4.000'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11601 cím felhalmozźsi - cjnként vá|Ialtfeladat _ e|oĺrźnyzatáła
a Nagýemplom u-i bölcsőde levegő terasz és főépület közĺitti szakaszsatetőbeépítés címén.

8.ĺ A Tolnai u-i btjlcsőde építéséľe 20|3. évben petyáza;ti péruesd<özkéĺt |5.64I,2 e Ft
jőváírása keľĹilt az onkormáĺyzat számlájan. A 2OI2. évi költségvetési beszĺĺmolóban a
pľojekt |ezfuźsakerĺĺlt, 2013. évre áthilződó kiadĺás nem lett kimutatva. Javasolt a bevétellel a
mfü öđé s i általános taľtalék előlĺ ány zatźnak me gemelése.
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A Képviselő-testĹilet
- az onkormttĺyzat 11601 cím - onként vátlalt feladat _ bevételi felhalmozási célú támogatás
á||arnhánaftáson beliilre e|őlĺźnyzatát t5.64l,f e Ft-tal megemeli a Tolnai L. u-i bölcsőde
építéspá|yázatipélueszkozmegtériilésecímén.
- az onkotmányzat kiadas 11107-01 cím mfüĺjdési cél és áltatanos tartalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat _ eLóirźnyzatát 15.64|,2 eFt-ta|megeme1i.

9.t Az oszlĺőzsa Gondozó Szolgálat részére a je|zorendszeres hźzi segítségnýjtas
mtĺködtetéséhez}}I3.II. negyedévľe aNemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 471,9 eFt
támogatást ítélt meg, me|y az onkormányzat szám|źllĺn jóváírásľa keľĹilt. A jelzőrendszeres
hĺázi segítségnýjtás éves mfüödési kĺĺltségére a feđezetet az Önkormtnyzat az intézmény
költségvetésében bizosította, ezért e támogatás megtérülésnek minősiil. Javasolt a 47l,9 e Ft-
ot a mfüödési általanos tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat bevételi 11108-02 cím - <jnként vállalt feladat_bevételi működési célú
támogatás á||amhéúartáson belĹilľe e|ókźnyzatźLt 47I,9 e Ft-tal megemeli a jelzőrendszeres
hazi segítségnyújtás 20 13 . II. negyedévi pá|y ázati támogatása címén.
- az onkoruntnyzat kiadás 11107-0l cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül a
működési általános taľtalék - kötelező feladat _ előirányzatát 47I,9 e Fĺtal megemeli
je|zőrendszeres házi segítségnyujtás mfütidési megtérÍilése címén.

10./ ovodtztatźsi trímogatás címén az onkormźnyzat sztmlrájźn 900,0 e Ft támogatás
jőváirásra került.

A Képviselő-testület
- az onkoľmányzat II304 cím működési bevételen beltil a helyi <inkoľmĺínyzatok általiĺnos

miĺködéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó állami támogatások - kcitelezíl fe|adat _
e|oirźnyzatát és a kiadás lakosságnak jutüatott szociális rászorultsági tźlmogatás _ kötelező
feladat _ e|őirényzatát 900,0 e Ft-tal megemeli ővodźztatźsi tĺĺmogatĺís címén.

1'1.l A Gyráľnhivatal hivatiísos gondnokai 20If. december havi megbizási ďíjźnak és
járulékának ĺlsszegét a Kormiínyhivatal nem téríti meg az onkormanyzatnak. ĺey
költségvetési feďezet biztosítása indokolt összesen 596,6 e Ft-ra, melynek fedezetéül
javasoljuk a mfüĺidési általanos taľtalékot megielölni.

A Képviselő-testület
- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtďékon belül a
mfüödési általrános taľtalék _ kĺitelező feladat _ e|őkányzätzľol596,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadas 11108-02 cím frnanszlrozźsi működési kiadásokon belül az iľanýtószervi
tĺĺmogatasként folyósított tĺámogatas kiutalĺĺsa - allanigazgatasi feladat _ előkźnyzatara.
- a Polgánnesteđ Hivatal 12|03 cím finanszírozási mfüödési bevétel e|óirźnyzatán belül az
trźnyítőszervi támogatísként folyósított tiímogatźs ťĺzetési szźlm7źn történő jőváíľźsa -
źt|Laĺĺĺĺigazgatasi feladat _ előlĺányzatźń és a kiadĺás - źi|aĺĺigazgatĺási feladat_ személyi juttatas
előirźnyzatĺĺn belül amegbízźsi díj el(5iranyzatát480,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelőjĺárulékok
és szociálís hozzájálrulási adó előirźnyzatát 116,6 e Ft-tal megemeli a gylímtigyi hivatásos
gondnokok 2012. decembeľ havi díjazálsa címén.
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12.l A Magdolna Negyed II. projekt támogatás visszafĺzetésére a f0I2. évi péĺumarudvríny
elfogadásánáI I.176,0 e Ft épiilt be a 2013. évi költségvetésben, mint felhalmozási célú
támogatás á|Iamházhrtáson belülre előirányzatttra. A Pro Regio Kozép _ Magyaľországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. szabźiyta|anság
jogkövetkezményeként a visszafizetési kĺjtelezettséget a tamogatásból kamattal egyutt
hatźĺrozta meg. A számvitel bírságként könyvelte, ezért javasolt dologi kiadási eIĺĺirźnyzatra
az előir źnyzatot átcs op orto sítani.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat kiadas 11604 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozźtsi céIű trímogatás

á||amháztaÍtáson belĺ.ilre e|őirźnyzatárő| |.776,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi előfuźnyzatźra a
Magdolna Negyed II. projekt támogatás visszaťtzetése címén.

13.| AKoszoru Napközi otthonos ovoda megállapodííst kötött azELTE Tanító és ovóképző
Karral az oktatáson való intézményi pedagógusok gyakorlatvezetésére. A megállapodĺĺs
szeľint az oktatasban résztvevő pedagógusok díjazásźú az ELTE tĺímogatásként teljesítette az
kciltségvetési szervnek. osszege 127,0 e Ft, mely bevételi többletet jelent az intézménynél,
így a kĺiltségvetés módosítiís szükséges.

A Képviselő-testiilet
- a Koszoru Napközi otthonos óvoda 7}I0O-I3 cím bevételi _ ĺjnként vállalt feladat -
mfüödési célú támogatás államháztartźson belülre e|őirźnyzatát 127,0 e Ft-tal, a kiadás -
önként vállalt feladat _ személyi juttatás e|oirźnyzatLín bęliil a megbízźtsi itíj előirźnyzatźi
100,0 ę Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jĺĺľulékok és szociális hozzájaru|ási adó elóírźtnyzatáftf7,0
e Fttal megemeli azELTE, Tanító és ovóképző Kanal kötött megállapodásban foglalt đíjazás
címén.

14.| A Józsefuaľosi Intézményműködtető Kĺizpontnál az o|<t'atási és nevelési intézményeket
érintően összesen 186,0 e Ft bevételi tcibblet teljesült dolgozók téľítéséből és biztosítói
kártérítésből, melynek fęlhasználasa a dolo gi kiadásokon j elentkezik.

A Képviselő-testiilet
- a Józsefuĺárosi tntézményműködtető Kĺĺzpont 72I0f cím bevéte|i intézményi miikĺidési
bevételek - kĺjtelező feladat _ előiľínyzatát és a kiadas dologi - kötelező feladat _
előhźnyzatát 62,0 e Ft-tal megemeli dolgozói térítések és biztosítói káľtérítési bevétel és
annak felhaszrrĺílasa címén.
. a Józsefuĺĺrosi Intézménymiĺkĺidtető Központ
bevételek _ kĺjtelęző fęladat _ e|őfuányzatát
előirźnyzatźú 124,0 e Ft.tal megemeli dolgozói
annak fe|használźtsa címén.

72|03 cím bevételi ntézményi működési
és a kiadas dologi - kötelező feladat -
téľítésęk és biztosítói kĺártéľítési bevétel és

ts.l Az Önkormanyzat aKábitőszer Egyeztető Fórumok mfüĺjdési feltételeinek biĺosításaľa
20|2, évben pźiyźnatot nyujtott be. A páIyazatot az Önkormźnyzat megnyerte és a szeľződés
2013. május 15. napjan a|źńrásakeriilt. Az500 e Ft-os páIyazatipérzeszközhözaz50 e Ft-os
önrész fedezetéül javasoljuk az źitallános miĺködési tartalékot megielölni, miutiín a 20|f . évi
pénzmarudvźnynáI a páIyźľ;ati eľedményről nem volt infoľmáciő, így az áthozat erte az éwę
nem tĺirtént meg.

A Képviselő-testiilet
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- aZ onkormźnyzat kiadas 11107-01 cím miiködési cél és általanos tartalékon belül a
múkcjdési általános tartalék - kötelező felađat - e|őirányzatfuőL 50,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11301 cím dologi - önként vállalt feladat _ e|őiľényz-atźtta Kźbítőszer E,gyezteto
Fórumok mfüödési feltételeinek biztosítasara elnyert pźůyt,u;at önĺésze címén.
- az Önkormanyzatbev.éteIi 11301 cím mfüödési célú támogatás á||anház1"aÍtráson belülľől -

önként vállalt feladat _ és kiadás dologi _ önként vállalt feladat _ előiränyzatĺĺt 500,0 e Fĺtal
megemeli Kábítószer Egyeńető Fórumok működési feltétęleinek biztosítasaĺa elnyert
tĺĺmogatás címén.

16./ A nyaľi gyermekétkeztetésre állami támogatrásként igényelt ĺisszeg 5.605.600.- Ft-bőI az
onkoľmányzat 5.O45.O40.- Ft-ot nyeľt, amellyel a költségvetés módosítása indokolt.

A Képviselő-testiilet
- az onkorměnyzat bevételi 11301 cím helyi önkormányzatok á|ta|ános mfüödéséhez és
ágazati feladatihoz kapcsolódó állami támogatások - kötelező feladat _ eloirźnyzatěft és a
kiadás dologi _ kĺjtelező feladat _ e|őirányzatát 5.045,0 e Ft-tal megemeli nyĺĺri szociális
gyermekétkeztetés állami támogatása címén.

17.l A Biztos Kezdet Gyerekház program miĺkĺidéséhęz 8.33l,8 e Ft-os állami támogatásta
nyújtotta be igényét az onkoľmćnyzat, a megítélt támogatás összege 6.896,4 e Ft. A pľogram
20|3. április havi mfüödéséhez az előre vállalt kĺjtelezettségének eleget téve az
onkormanyzat az Egyesített Bölcsődék dologi e\őhźnyzatára saját fonásból 2.100,0 e Ft-ot
biztosított, így a program folytatása év végéig biztosítható. Javasolt az onkormtnyzat és az
íntézmény köItségvetésének módosítása. A I9|2013.III.5.) EMMI ľendelet értelmében a
pénzfelhas znáIást elkülönített szźĺĺltn kell kezelni és könyvelni.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat bevételi 1l108-02 cím helyi önkormanyzatokźůta1rźnos mfüödéséhez és

źryazatĺ feladataihoz kapcsolódó állami tiĺmogatások - önként vállalt feladat - e|oirźnyzatát és

a kiadás 11108-02 cím ťlnanszírozási mfüödési kiadason beltil az irźnyítőszewi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - <inként vállalt feladat _ e|őirźnyzatát 6.896,4 e

Ft-tal megemeli Biztos Kezđet Gyerekhaz program állami tĺímogatĺĺsa címén.
. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím finanszirozási mfüödési bevételen belül az
iányítőszervi tamogatásként folyósított támogatás ťlnanszítozási számlĺĺn ttiľténő jőváítása -

tĺnként vá||a|t e|őirźnyzat _ e|őfuźnyzatźú 6.896,4 e Ft-tal és a kiadas - önként vállalt feladat _

személyi juttatas előírźnyzatát 3.840,0 e Ft-tal, munklíltatót tęrhelő jaľulékok és szociális
hozzá$araIási adó eLóitźnyz'atát 1.036,8 e Ft-tal, dologi e|őlĺányzatát 2.019,6 e Ft-tal
céljelleggel megemeli a Biztos Kezdet Gyerekház progľam mfüödési állami támogatása
címén.

Í8./ A Józsefuĺírosi Vĺĺrosiizemeltetési Szolgálat kĺiltségvetésén 
-o"elüli 

módosítás az alábbíak
szeriĺt indokolt.

A Képviselő-testtilet
- a Jőzsefuaľosi Viĺĺosĺizemeltetési Szolglĺlat bevételi 80101 cím - kötelező feladat -

ťtnanszitozĺási mfüödési bevételen beltil az irĺĺnyítószervi támogatasként folyósított tĺímogatas
fizetési szźlm|án töľténő jóváírás előirźnyzatźról 1 15,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az _ önként vá|La|t

feladat - finanszírozási mfüĺjdési bevételen belül az kźnyítőszewi tźĺrlogatásként folyósított
támogatás fizetési szźm|źn tĺjrténő jóváírás előirtnyzatźna" tovźlbbá a 80101 cím dologi -
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kötelező feladat - e|őkźnyz-atźlĺől l l5,0 e Ft-ot átcsoportosít az - ĺinként vállalt feladat _
dologi e|őirźnyzatźtrakafeteriával kapcsolatos szolgáltaüĺsi költségek címén.
- a Józsefuĺíľosi Varosiizemeltetési Szolgálat 80102 cím - onként vállalt feladat bevételi
ťrnanszírozísi mfüödési bevételeken beliil az irányítószervi tĺímogaüísként folyósított
tamogatas ťrzetési szźtln.:/rán töľténő jóváírasa előiranyzatźú és a kiadĺís . tinként vállalt feladat -
dologi e|oitáĺyzatatz$4,O e Ft.tal csĺĺkkenti cégautó adó megtakarítrĺs címén.
. a Józsefuĺĺrosi Vĺíľostizemeltetési Szolgálat 80103 cím - kĺitelező feladat . finanszírozźsi
miĺködési bevételeken beliil az itáĺyitószervi tłĺmogatĺłsként folyósított tamogatas fizetési
szrĺmlán történő jővátírasa e|őirźnyzatát és a kiadas - tinként vállalt feladat _ dologi
e|őiľźnyzatźLt284,0 e Ft-tal megemeli cégautó adó címén.
- a Józsefuarosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat 80104 cím . önként vállalt feladat
ťtnanszírozási mfüödési bevételeken belül az irányítószervi tamogatásként folyósított
tamogatas fizetési számlĺín történő jováírásaelőirźnyzatát és a kiadĺís - tinként vállalt feladat _
dologi e|(Sltáĺyzatát f4,00 e Ft-tal csökkenti személyi felelősségbiztosítás megtakarítasa
címén.
- a Józsefuarosi Városiizemeltetési Szolgálat 80105 cím - kĺitelező feladat - finanszíľozási
működési bevételeken beliil az irźnyítószeľvi támogatłísként folyósított trímogatĺĺs fizetési
számlan ttiľténő jőváirása előirźnyzatźt és a kiadrĺs - kötelező feladat _ dologi e|őirźnyzatźt
24,00 e Ft-tal megemeli személyi felelősségbiztosítás címén.
- a lőzsefvaľosi Varosiizemeltetési Szolgálat 80102 cím - önként vállalt feladat kiadás
személyi juttatas ezen belül a rendszeres személyi illetmény eIőirányzataról ll5'0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźtjźrulźlsi adó e|óirźnyzatfua.
- a Jőzsefuźrosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat - finanszítozási
mfüödési bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatasként folyósított tĺímogatźs ťlzetési
szźtm|źn tcirténő jőváfuasa e|őirźnyzatát 4.105,0 e Ft-tal csökkenti és ęzze| egyidejűleg a
kiadás - k<itelező feladat _ személyi juttatáson belül a rendszeres személý juttaüĺs
elóirőnyzatát 3.232,0 e Ft.tal, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzajarulźlsi adó
e|őir ány zatźLt 87 3,0 e Ft-tal csiikkenti.
. a Józsefuĺáĺosi Viírostizemeltetési Szolgálat 80102 cím - önként vállalt fe|adat
finanszírozĺsi működési bevételeken belül az iľányítószeľvi tĺmogatasként folyósított
tamogatas fizetési számlán töľténő jővźtÍrasae|őirányzatat 4'105,0 e Ft.tal megemeli és ezzel
egyidejűleg a kiadas _ önként vállalt feladat _ a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozz-ajaru|ésiadőe|őirányzatźtt4.|05'0eFt-tďmegemeli.
- az onkotmźnyzat kiadrás 11108.02 cím - k<ĺtelező feladat _ mtĺködési finanszírozási
miiktidési kiadĺĺson belül az irányítőszervi üímogatĺĺsként folyósított tamogatás kiutalrĺsa
e|őirźnyzataÍő| 3.912,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadrás 11108.02 cím - önként vállalt feladat .
miíködési ťlnanszírozźsi működési kiadĺáson beltil az iranyítószervi támogatásként folyósított
tamogatas kiutalása e|ólrźnyzatna. ł
- a Józsefuiírosi Váľosĺĺzemeltetési Szolgálat 80101 cím kötelező feladat bevételi intézményi
működési bevételen beltil a továbbszĺmlazott szo|gáitatás bevételi e|őirányzatźtt és a kiadĺĺs
dologi e|íĺirányzatán beltil a továbbszĺímlazott szolgáltatas e|ótranyzatá.ŕ 70,0 e Ft-tal
megemeli.
. a Józsefuĺárosi Vĺáľostizemeltetési Szolgálat 80102 cím önként vállalt feladat bevételi
iĺtez:ĺéný míĺködési bevételen beltil a tovźtbbszźtmlánottszo|gáitatás e|őirźnyzatźtt és a kiadás
dologi előitányzatźn beltil a továbbszámIazott szolgáltatas e|őt,anyzatźtt 2|,0 e Ft.ta|
megemeli.
- a Jőzsefuőlrosi Várostizemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelezo feladat - bevételi
intézméný mfüödési bevételen beliil a továbbszÁmlazottszo|gáltatźs e|oirźnyzatatés a kiadás
dologi e|őrányzatźn beliil a továbbszĺmlőzott szolgá|tatas elóirźnyzatat 120,0 e Ft-tal
megemeli.
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- a Józsefuĺĺrosi Várostizemeltetési Szolgálat 80104 cím onként vállalt feladat bevételi
intézményi mfüĺjdési bevételen belül a továbbszímlźnott szolgáltatás e|őirźnyzatát és a kiadás
dologi előirźnyzatźn belül a továbbszam|azott szolgáltatlĺs előirányzatźt 507,0 e Ft-tal
megemeli.

19.ĺ AJózsefuĺĺrosi Vĺĺrostizemeltetési Szolgálat szamlájĺín közfoglalko úatźls címén 2.0ó8'0 e
Ft keľĹilt jóvźtirźsra" mely kifizetésre keriilt.

A Képviselő-testiilet
- a Józsefuaľosi VárosiŁemeltetési Szolgálat 80103 cím _ kötelező feladat _ bevételi

mfüödési célú támogatas áI|amhźztartźtson beliilre e|oirźnyzatźLt2.008,0 e Ft.tal megemeli és
ezze| egyiđejűleg a kiadás _ kötelező feladat _ személyi juttatason e|őirányzatát |.769,0 eFt-
tal, a munká|tatőt terhelő jríĺulékok és szociális hozzźtjźra|ási adó előiľrínyzatát 239,0 e Ft-tal
megemeli közfoglalko ztatźs címén.

20.l A Mesepalota udvari játszőtéri eszköztik beszerzésére - kötelező eszközbeszęrzés _ az
onkormĺínyzatf.O00,0 e Ft-ot biztosított. Azintézmény jelezte,hogy az arajánlatok miatt,
valamint a beszerzési ktiltséget megemeli a telepítés és az engedélyezés költsége, a teljes
bekeľiilési cisszeg f.337,0 e Ft. Javasolt a hiĺínyző 337,0 e Ft-ot az źt|ta|ános tartalékľól
biztosítani.

A Képviselő.testĹilet
- az onkormányzat kiadas 11107-0l cím működési cél és általĺános tartalékon belül a
mfüödési általrĺnos taľtalék - kötelező feladat _ elóirźnyzatfuő| 337,0 e Ft.ot átcsopoľtosít a
kiadás 1l 108-02 cím finanszitozási mfüödési kiadĺáson belül az irźnyitőszervi tĺímogatásként
folyósított tlĺmogatás kiutalása . kĺitelező feladat _ előiranyzatźra 2|6,0 e Ft-ot, a
ťlnanszirozási felhďmozasi kiadason beliil az irźnyítőszervi tĺĺmogatásként folyósítotb
tamogatás kiutalasa . kotelező feladat _ e|oirźnyzatána |2l,0 e Ft-ot.
- a Józsefuĺírosi Intézménymfütidtető Kcizpont 72|0f cím bevételi mfütidési finanszírozási

bevételen beliĺl az irĺĺnyítószervi trĺmogatĺásként folyósított tĺĺmogatás ťtzetési szám|źnt<irténő
jőváírźsa - kötęlező feladat _ e|óirźnyzatźLt 2|6,0 e Ft-tal, a felhalmoziĺsi finanszítozźsi
bevételeken belül az inínyítószeľvi tamogatásként folyósított tĺĺmogatźs fizetési szĺímlĺán
töľténő jóváírźsa . kiitelező feladat _ e|óirányzatát |2|,0 e Ft.tal és ezze| egyidejiĺleg a kiadás
dologi . kötelező feladat - e|őitźnyzatźLt 216,0 e Ft.tal, a felhalmozísi - kötelező feladat .
e|őirőnyzatéLt |2I,0 e Ft-tal megemeli a Mesepalota ovoda udvaľi játszóeszktizokbeszerzése
és telepítése címén.

21.l A Váľosgazdálkodasi és Pénalgyi BizottsĘ saját működési keretének emelése javasolt
2.076'5 e Ft ĺisszegben. A keret emelését az indokolją hogy a projektek, beľuhĺĺzĺások
szźlmnőnak emelkedése miatt újabb tanácsadői szerződések kötése szfüséges. Javasolt a
k<iltségvetésľől szóló rendelet |6. $ (3) bekezdés a.l pontjának móđosítĺĺsą valamint
költségvetési fedezet biztosítasą melynek fedezetéiil a mfü<ĺdési áltďĺĺnos tartalékot javaslom
megielölni.

A Képviselő-testĹilet
. az onkormányzat kiadas 11l07.0t cím mĺikĺidési cél és általĺános taľtalékon beltil az

működési általrános tartalék . k<ĺtelező feladat - e|őiĺarryzatźtról2.076,5 e Ft-.ot átcsopoľtosít a
Vĺáľosgazdĺílkodrísi és Pénziigyi Bizottság saját keret mfüödési céltaľtalék - önként vá|la|t
feladat-el'ofu źnyzatźlrataĺńcsađőíszeĺzodéscímén.
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ff.l Az rij ĺinkormányzati feladatok e||átásźůloz ktilső szolgáltatókkal kĺjtendő szerződésre
renđelkezésľe ál1ó éves költségvetési e|őirányzat kiegészítése indokolt 7.000,0 e Ft összegben.
Költségvetési feđezetéül javaslom a műkodési általános tartalékot megjelölni.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat kiadĺás 11107-0l cím múködési cél és általrínos tartalékan beliil a
mfücidési általános tartalék - kötelező feladat _ e|oirźnyzataról 7.000'0 e Ft--ot átcsopoľtosít a
kiadas 11706-02 cím - tjnként vállalt ľęladat _ szerrlélyi juttatas rllegbízási ,Jíj e|oirányzatáľa
1.800,0 e Ft-ot, munkáltatót teľhelő jĺĺrulékok és szociális hozrajtlru|ási adó e|óíľányzatfua
437,4 e Ft-ot, dologi e|őbźnyzatźtta 4.76f ,6 e Ft-ot taĺlácsadói és egyéb szerzőđések fedezete
címén.

23.l A kĺiltségvetési szervek 2013. II. negyedévi béľmegtakarítása járulékokkal együtt
56.203,0 e Ft. A megtakarítások összegét javasolom működési általrĺĺros tartaléWa helyezni,
kö ltségvetési szeľvenként a csato lt melléklet tarta|mazza.

A Képviselő-testület
- az Önkormányzat kiadás l1l08-02 cím.- kĺltelező feladat - f,tnanszírozasi mfüođési
kiadásokon belül iľanyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eLóirányzatźről
34.697,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat - miiködési cél és
általános taľtalékon belül az általános tartalék e|őirźnvzatára.

- a Polgáľmesteri Hivatal 12202 cím - kcitelező fę|adat - bevételi ťlnanszitozási bevételeken
beltil az irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźĺriźn tĺjľténő jőváirása
e|őirźnyzatát |4.448,0 e Ft-tal és a kiađás személyi juttatason belül a rendszeľes személyi
juttatás e|oirźnyzatźLt ||.376,0 e Ft-tal és a munká|tatőt terhelő jarulékok és szociális
hozzájaru|źlsi adó e|őirźnyzatát3.072'0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Csďádsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím _ kote|ező fęladat - bevételi
ťlnanszítozási bevételeken beltil azirényítőszervitźtmogatásként folyósított támogatźs ťtzetési
szźtmlźn ttiľténő jőváirźsa eloiźnyzatźLt 4.555,0 e Ft-tal és a kiadás szeméýi juttatláson belul a
rendszeręs személyi juttatás e|őirányzatät 3.587,0 e Ft-tal és a munkáltatót teľhelő jáľulékok
és szociális hozzájaru|źtsi adó e|őirźnyzatáLt 968,0 e Ft-tal csökkęnti béľmegtakarítás elvoniísa
címén.

- az oszitőzsa Gondoző Szo|gá|at 40100-0l cím - kĺitelező feLadat - bevételi ťtnanszírozási
bevételeken belĹil az irźnyítőszervi tĺĺmogatásként folyósított tiímogatás fizetési számlan
történő jőváírźsa e|őirźnyzatźú 4.808,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatĺáson belül a
rendszeres személyi jutüatás e|őirźnyzatát 3.786,0 e Ft-tal és a munkáltatót teľhelő jráľulékok

és szociális hozzájarulasi adó e|őfuźnyzatźú I.022,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakaľítlís
elvonása címén.

- az Egyesített Bölcsődék 40|00.02 cím - kötelező feladat - bevételi ťlnanszírozási
bevételeken beltil az iranyítőszervi tĺímogatásként folyósított tźmogatźts ťlzetési szźm|án
töľténő jővarasa e|oirźnyzatźú 7.73I,0 e Ft-tal és a kiadas személyi juttatáson beliĺl a
ľendszęres személyi juttaüás előirźnyzatát 6.087,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok
és szociális hozzájźlru|ĺĺsi adó előirźnyzatźú l.644'0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakaľítás
elvonása címén.
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- a Vĺíľunk Rád Napközi otthonos óvoda 721100-08 cím - kötelező feladat - bevételi
ťlnanszitozási bevételeken beltil azirźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlmIźn történő jőváirása e|őitźnyzatźń 48,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson beltil a
ľendszeres személyi juttatas e|őírźnyzatát 38,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő jáĺulékok és

szociális hozzájfuu\ási adó e|őírźnyzatát 10,0 e Ft-tal csokkenti bérmegtakarítás elvonása
címén.

- a Napsugĺĺr Napközi otthonos Ővoda 721OO-O9 cím - kötelező felađat - bevételi
ťlnanszirozási bevételeken belül azĺrźnyítőszervi támogatĺísként folyósított tamogatas fizetési
számLźn töľténő jóváírasa előirźnyzatźt f5,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson bęlül a
rendszeres személyi juttatas e|óírźnyzatát 20,0 e Ft-tal és a munkáltatót teľhelő jarulékok és

szociális hozzź$źru\ási adó e|őirźnyzatát 5,0 e Ft-tal cs<ikkenti bérmegIakaľítás elvonása
címén.

- a Százszorszép Napközi otthonos óvoda 7zt}O-rc cím - kĺjtelező feladat - bevételi
ťlnanszírozási bevételeken belül azitźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám\áĺ tĺjľténő jóváirása e|őirźnyzatát29,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson beltil a
rendszeres személyi juttatás e|óirźnyzatát 23,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő jĺĺrulékok és

szociális hozzájárulási adó e|őirtnyzatát 6,0 e Ft-tal csökkenti béľmegtakarítás elvonása

címén.

- a Koszoľú Napközi otthonos ovoda 72IOO-I3 cím - kötelező feladat - bevételi
ťĺnanszírozási'bevételeken belüt azírźnyitőszervitámogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlm|án toľténő jőváíttsa e|őirźnyzatát 30,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a

rendszeľes személyi juttatás e|oirényzatát 24,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő jarulékok és

szociális hozzájáru|ási adó e|őirényzatát 6,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása
,.L

clmen.

- a Szivĺáľvany Napkĺizi otthonos óvoda 72|OO-II cím - kötelező feladat - bevételi
ťlnanszírozási bevételeken beliil azirźnyitőszervitámogatásként folyósított támogatás fizetési
szźnĺůán történő jőváirźsa előirźnyzatźń I4,0 e Ft{al és a kiadas személyi juttatason belĹil a
rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát 1l,0 e Fttal és a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzájanĺ|ási adó eIőfuányzatźft 3,0 e Ft-tal csĺjkkenti bérmegtakaľítís elvonasa
címén.

- a Józsefuarosi Intézményműködtető Kĺĺzpont 72I0I cím K<izpont - kötelező fe|ađat -

bevételi finanszírozási bevételeken belül az iľrĺnyítószervi tamogatásként folyósított
támogatás ťlzetési szźtm|źn történő jóváírása e|őkźnyzatát 3.009,0 e Ft-tal és a kiadás

személyi juttatáson belül a ľendszeres személý juttaüĺs előlĺźnyzatźfi 2.369,0 e Ft-tal és a
munkáltatót terhelő járuIékok és szociális hozzajfuulĺĺsi adó eLőirźnyzatát 640,0 e Ft-tal

csökkenti bérmegtakaĺítas elvonĺísa címén.

- az onkoľmźnyzat bevételi 11108-02 cím - kötelező feladat - mfüĺidési célú támogatas

áI|arrńáztaÍtáson beltilre e|őlrźnyz-atát és akiadás11107-01 cím - kötelező fe|ađat_ mfüĺidési
cél és áltďanos taľtalékon belül általanos tartalék e|őlrźnyzatźú 2|.506,0 e Ft-tď megemeli a

K<ĺzterĹilet-feltigyelet intézményi bevételéből tęwezett rendszeľes személyi juttatás

bérmaradványĺának, jráľulékainak elvoniĺsa címén.

- a Közteľtilet-felügyelet 301 01 cím kiadĺás - ktjtelező feladat _ személyi juttatas, ezen belül a

ľendszeres személyi juttatás e|őirźnyzataről I|.842,0 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő járulékok

.F
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és szociális hozzÁjźrulási adó e|oirźnyzatarő| 3.|9],0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas mfütidési
célútámogatásállamhźlďartásonbelülree|oirányzatźna.

- a Közerület-felügyelet 30104 cím kiadas - önként vállalt feladat _ személyi juttatas, ezen
belül a rendszeres személyi juttatas e\őitźnyzatárő| f.20ĺ,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő
járulékok és szociĺílis hozzájźĺrullási adó e|őhényzatÁĺő| 594,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
mĹ'rköclési célil támogatás államháztartáson belĹilre előirányzatára.

- a KĺizterĹilet-feliigyelet 30105 cím kiadas - kötelező feladat _ személyi juttatlís, ezen belül a
rendszeres személyi juttatĺís e|őirźnyzatźLÍő| f.89|,0 e Ft-ot, a munkáltatót tęrhelő jaľulékok
és szociálishozz,ájárulási adó e|oirtnyzataÍól 781,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás mfüĺjdési
célútĺĺmogatĺĺsállamhźatartásonbelülľee|őfu źnyzatźtra.

24.l Az EgészségĹigyi Szolgálat közfogla\końatás címén kéri az onkormányzat és az
intézmény kĺiltségvetésének módosítasát'

A Képviselő-testĺilet
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műkĺidési cél és általános taľtalékon beliil a
kcizfoglalkoztatás béľ és jrírulékainak önľész _ kĺjtelező feladat _ cé|tarta|ék e|őirányzatárő|
198,5 e Ft-ot átcsoportosít a |1108-02 cím - kĺjtelező feladat _ finanszírozási működési
kiadásokon belül irlányítószervi támogatásként folyósított támogatas kiutalása e|őirányzatźra.
- az Egészségtigyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési célú támogatás á||amháńartáson
belülről - kĺitelező feladat _ e|oirźnyzatźtt 794,0 e Ft-tal, a finanszíľozási működési bevételen
belül az irĺĺnyítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźm|én töľténő jőváítása -
kote|ezo feladat _ e|őkźnyzatźlt 198,5 e Ft-tal és ezze| egyidejrĺleg a kiadás személyi juttatás -
kotelez feladat _ e|őirźnyzatát 874,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájźlru|ásí adó - k<jtelező feladat _ e|őirźnyzatźĺt ||8,5 e Ft-tal megemeli ktĺzfoglalkoztatés
címén.

25.l Az Egészségügyi Szolgálat költségvetésének módosítását kéľi a rezidens oľvosok
kozponti költségvetési támogatása, valamint eszkĺizéľtékesítési bevételi tĺlbblete miatt.

A Képviselő-testtilet
- az Egészségiigyi Szolgá|at 50100 cím - kcitelező feladat - bęvételi előítányzatźn beltil a
működési célú tĺímogatás államhźztafiáson belülľől e|óirźnyzatát 329,0 e Ft-tal, inténnényi
mfütidési bevétel előirźnyzatźt 55l,0 ę Ft-tal és ezze| egyidejtileg a kiadás személyi jutüatás

előfuźnyzatát 259,0 e Ft-tal, szociális hozzajuulasi adó előlĺányzatát 70,0 e Ft-tal, đologi
kiadasok e|őtźnyzatźú 551,0 e Ft-tal megemeli rezidens oľvosok béľe, jáľuléka és
eszkozértékesítés bevételi tĺjbblet és annak felhasználrása címén.

26.l Javasolt a 11602 címen Főváľosi onkormanyzatnak 20II. évi és 2012. évi
lakáselidegenítési bevétel költségekkel csökkentett összeg S}oÁ-nak źrtadása 274.00,0 e Ft-os
kiadasi e|őirźnyzatzźro|ás alóli feloldása új feladatok megvďósítasa érdekében.

Iv. Maryaľország helyĺ önkoľmányzatairól sző|ő 2011. évĺ CLXXXIX. ttirvény
v á|tozása, valamĺnt egyebek miatti ľendelet mĺí dosítás ok

|'.ĺ A tciľvény 41.$-a (9) bekezdéssel 2013. vI. 22. napi hatállya| az alźtbbi szcivegezéssel
egésziilt ki:
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,, A helyi önkoľmĺĺnyzat képviselő-testiilete az źiLamháńntĺíson kívĹili forrás átvételéľe és
átadásźr a vonatkozó rendelkezésekęt ľendeletben szabáIy ozza.,,

A költségvetési előirányzatok módosításĺĺra vonatkozó hatask<jr így módosult azza|, hogy a
képviselő-testtilet át nem ruház}rató hatáskĺĺréből az á||amháńartason kívtilre juttatott
tamogatasok előirłĺnyzatźnak módosítási hatĺĺskĺiľe źttnlházhatő a Polgármesteľľe. Ez alôl.
továbbra is kivétel az alapitvźnyoknak átadott és az alapítvanyoktól átvett pénzeszkozök. A
helyi rendelttink értelmében az á|IaffihőztaÍtáson beltili foľľások átvétele, átađása továbbra is
képviselő-testtileti hataskör maľad. A múködési céltartalékźtra tervezętt civil szeľvezetek,
egyhźzak, egyházi kĺizösségek, spoľtszervezetek támogatása e\őirźnyzata átcsoportosítasi
hatĺĺskcirének polgáľmesterľe töľténő áÍĺ,:uhazćsźú a töľvényi vźtltozts lehętővé teszi. Továbbá
javasolt a Polgármesteľnek źLtrvházott hatáskört a polgárvédelmi és katasztrófa feladatok
céltaľtalék e|őiráĺyzatának átcsopoľtositására is átruházni, amelyet indokol, hogy a
kaľesemények bekövetkeztében a forľás bizto sítása stirgős.

A fent ismertetett válltozás miatt javasoljuk, hogy a módosított 2013. évi kĺiltségvetésről szóló
9ĺ20|3.(II.22.) rendelet 21.$ (1) bekezdése e)-Đ pontokkal egészüljön ki az alábbi
szövegezéssel:
e) az önkormányzati kal*égvetés címei és kiemelt előirányzatok knzÓtti államhóztartáson
kívťjlre átadott támogatósok előirónyzatának átcs oportosításról,

Í) ąz önkormónyzati költségvetés módosításáróĺ óĺlamháztartáson kívüIi források ánércIe
esetében,

2.l AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keretének emelése miatt a9l20I3.(II.22,)
1 6. $ (3) bekezdés a./ ponť1a az a|ábbfuamódosul

Á Városgazdálkodási és Pénzügłi Bizottság 932,3 e Ft

A Magyarorság helyi önkormányzatairól szóló 20l1. évi cLxXXX. töľvény 143.s (4) bekezdés c)
pontjában foglaltakrą az a|źtbbi rendelet-tervezetet terjesztem e|fogadásra a Képviselő-testtilet elé.

Budapest, zIl3.július

po1gáľmesteľ

Törvényességi ellenÓrzés :

Rĺmán Edina
jeg5ĺző

nevében és megbízálsából:

/,łWą*,Ý
dľ. Mészĺľ Erika 

/a|jegyző
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Bérkompenzáciĺó

előter IIV3 ezel

Sorszám Intézmény megnevezése
ki'ltségvetési

cĺm
20l 3.március.ápriIis-május hóna p

Devetet

Íinanszírozási
működési
bevét€l

felügyeleti

kiadás
személyi
juttatás

kiadás
munkaadót

teľheIő
járulékok

kiadás
aisszesen

Polgármesteri IIivatal 1f202 I 438,8 1 132,9 305,9 t 438,8

2 Közterül€t-felügyelet 30r00
0,( 0,0

- KözterüleĹfeĺugyelełí fel.
30101

t 419,2 I I l7.s 301,7 r 419,f

.kerékbi lincselési feladatok
30103

261 205,8 261,3

-kerületőrségĺ feladatok
30104

728,5 5'14,0 1s4,9 728,9

-parko|ási feladatok
30105

| 047,4 824,7 ))) 1 1 047,4

J
Józsefvárosi Családsegítő és

Ćwarma|riÁ|Áŕi I.^'n^nt 40100 2 073,5
I 633,0 440,9

2 073,9

4 Jsziľózsa Gondozó Szo|gála 40100-01 I 528.J
I 203.8 32s.1

I 528,9

5 Egyesített Bölcsődék 40100-02 4234,(
3 334,3 900.3

4234,6

o Egészségügyi szolgáIat s0100 7 507,( 5 901,3 1 ó05'7 7 507,0

Intézményműködtető
I.Ä'n^ňŕ 0,( 0,0

kłizponĺ 7f101 678,: 534,6 144,3 678,9

Nevelési intézmények és
hnlccŕĺĺ| m íĺknđteĺé<e

72102 ,<'r' 198,5 )t1 7

oktatási intézmények
műktdtetése

72103 2319,! | 826,4 493,1 2319,5

7 Tátika óvoda 72100-04 350,:
f76,( 74.:

350,5

I Gyerek.Virág ovoda 12700-05 839,( 660.( 178,t
839,0

9 Kincskereső ovoda 72100-06 569,1 448.i 120,:
569,1

l0 Napraforgó lvoda 12100-01 477,t
329.n 88.ĺ

417,8

1t Várunk Rád ovoda 72100-08 466,1
367,4 99.1

466,1

t2 Napsugár ovoda 72tOO-09 264,t
208.5 56,:

264,8

13 Százszorszép ovoda 72100-10 lst,l
591.4 159.1

151,1

t4 Szivárvány Ovoda 72100-11 490,4 386.ĺ 104.3
490,4

15 Eétszínvirág ovoda 7f700-12 4f0,i
330.9 89.3

420,f

16 Koszorú Ovoda 72tOO-13 238,1
187.5 50'ć

238,1

1.7 Mesepalota Ovoda Tftoo-r4 709,1
558.3 150.8

709,1

18 Pitypang Tvoda 72100-ts 332,1 f61.Á 70.1
332.3

19 Katica ovoda-Bölcsőde 72100-16 rf06,: 9s0.( 256,5
1206,s

30 vá ľosüzemeItetési SzoIgálat 0.( 0,0

-Igazgatóság 80101 0,( 0,0

- Jófiúk Biztonsági Szolgálat 80102 0,( 0,0

- TelepüIésüzemeltetés 80103 0,( 0,0

- Lélekház-LéIek Progĺam 80104 0,( 0,0

- Teleki téri Piac 8010s 0,( 0,0

Összesen: 30 545.( 24 04r.9 6 s03,t 30 545.(



2013. Évr nÉnc,ą.zlÁĺ.xooÁs. ľÉRvĺBcľaxĺnÍľÁs
előtęriesztes llI/2 ezeľ Ft.ban

roI,ľsÉcvETÉSI sZERv Íľĺ BERMARÁD
VÁNY JÁRULÉK ossznsnľ megiegyzés

MEGTAKARIT AS

Polgáľmesteri Hivatal ( béľ kötelező fe' e Ft,

államis.fę. e Ft) t2202 11 376 3 072 14 448

Családsęeítő és GveľmękióIéti Központ 4100 3 587 968 4 555

Oszir őzsa Gondozó Szolsálat 40 100-0 t 3 786 | 022 4 808

Bölcsődék 40100-02 6 087 | 644 1 731
Naprafoľgó ovoda 7f100-07 0 0 0

Várunk Rád 72100-08 38 t0 48

Tátika 72100-04 0 0 0

Napsugár 72100-09 20 25

Százszorszép 72100-10 L) 6 29

Koszorú 72100-13 24 6 30

Hétszínvirás 72100-12 0 0 0

Szivárvánv 72100-rl t1 J t4

Męsepalota 72100-r4 0 0 0

Gyeręk-Viľág 72100-05 ĺl 0 0

Katica ovoda-Bölcsőde 72100-16 c 0 0

Kincskereső 72100-06 c 0 0

Pitvpane 72 100- I 5 C 0 0

JIK központ 72101 2369 640 3 009

JIK nevelési 72102 L 0 0

JIK iskolák 72103 t 0 0

Városüzemęltetési Szolgálat nem keriil elvonásra

ĺsazgatősáE 8010r U

ľeleoiilésiizemeltetés-szakmaí központ/tęlephelv 80103 I

Lé|e|úźz-|é|ek pro gram 80104 c

részösszesen 27 32t 7 376 34 697

Köztęrĺilet-Felügye let c fl 506

közerület-feliigYelet 30101 It 842 3 r97 15 039 saiát bevétele terhére

keriiletőrsés 30104 f 201 594 2 79s
parkolás 30105 2891 781 3 672

mindłisszesen 44 255 11 948 s6 203
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2013. JUL.1 - 2013.
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0 ,0

u.u
U.U

,ĺ99'0

16 069,6

JVSZ
xolľsÉcveľÉ
sl
nĺanaovÁruYĺ

16 069,6

749

szá||ásért fizetendo di

254,0
I u10,1

FEDEZETET /

FoRRÁST
IGÉNYEL

381,C

KJT.TtRVÉNY
ALAPJÁN
FELsŐFoKÚ
vÉoezerĺsÉo r
xnĺeoÓRlR ł<ÖzÉp
Áĺno sÉRr ĺłs,ĺ
E FT/HI

350

125,0

,0

0 ,0
|ó/'L
c1 ,L

meo.leoyzÉs

124,C

399

z5,u

254,0

30 736,2

829.U
330,0

.ĺ 875'0
fő ő6.|.2

69 3ě3' /

1

12Íő

n

0,0

í6 069'6

0

16 069.6

0

U,U

n

J1'č
25,L

14 666,6

226

1 E75,0
12 791 .6

29 404,7

a bérek a KJT
torvényi kote|ezo
bértcĺ| |ényegesen
eItér



Budapest Főváľos VIII. kerĺi|et Józsefuárosi onkományzat Képviselő - testületének

..... |20Ĺ3. (. . .) iinkorm ányzati ľendelete

a2013. évi kiittségvetésľől szóló 9ĺ2013.(ÍI,22,) tinkormányzatĺ rendelet módosítĺísáľól

Budapest Fővĺáľos VIII. kerĺilet Józsefuarosi onkormrányzat Képviselő-testiilete az źilramhźutartásről.
szśńő 201l. évi CXCV. töľvény 23. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazáls alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghaüírozott feladatkörében eljĺárva következőket rendeli el:

1. s A 2013. évi költségvetésről szóló 9/ 2013. (ÍI.fz.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3.$ (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezes lép:

,,3.$ (1) A képviselő-testiilet az önkormányzatfD|3. évi költségvetésének

a) ktiltségvetés bevételi és kiadási e|óirányzatźtt- intézményfinanszírozÁs és hitel nélkÍil - 20.888.521'9
e Ft-ról 21.06l.898,9 e Ft-ľa, azaz Huszonegymilliárd - Hatvanegymillió
Nyolcszazkilencvennyolcezer Kilen cszáz fornÍĺra módosítj ą

b) miiködési bevételi e|őirányzatźtt |5.617.330,3 e Ft-ról |5.775.066,I e Ft.ra, azazTizenötmilliáÍd _
HétszÁzhetyenötmillió - Hatvanhatezeregyszźz foľintra módosítja, szabad pénzmaradvźny 739.5f0 e

Ft-ról 1.296.23I e Ft-ta, azaz Egymilliard - Kettőszźzkilencvenhatmillió _ KettőszźvÁarminceg1ĺezer
forintra módosítja,

c) műktidési kiadások e|őirźnyzatźtt l5.638.020,l. e Ft-ról |5.757.|f7,9 e Ft-ra, azazTizenötmilliard _
Hétszázötvenhétmillió_SzjphusznnhétezerKi|encszźzforintramódosítja,

d) miĺködési többletét |.275.54|,2 e Ft-ról I.3|4.|69,2 e Ft-rą azÄz Egymilliárd
Hźromszáztizennégymilliő _ Széphatvankilencezer Kettőszjz forintľa módosída,

e) felhalmozánife|tljítátsi bevételek e|őlĺányzatźt3.76|.848,6 e Ft-ról 3.777.489,8, azazHárommilliĺárd
- Hétszźghetvenhétmillió _ Néryszĺznyolcvankilencezeľ Nyolcszáz foľintľa módosítja, szabad
pénzmaradv ány 7 05 .991',0 e F! az'azHétszźnłltmillió _ Kilencszázkilenoęnegyezer forint,

f) felha|mozási kiadások e|őirányzatát 4.87I.657,8 e Ft-ról 4.925.927,0 e Ft-rao azazNégymilliárd _
Kilencszĺzhuszonötmillió _Kilencszázhuszonhétezer forintra módosítją

g) felhalmozási finanszírozísi hiánya 87I.723 e FĹ azÁz Nyolcszázhetvenegymillió
HétszÁzhuszonhĺárom ezer foľint'

h) felhalĺnozĺsi kiadĺási hiányźÉ403.8l8 e Ft-ról 442.446,oe Ft-ra , A7azNégyszźlznegyverkettőmillió

- Négyszázn egyv enhateznr forintra mó dos ítj a,

i) hitel törlesztés összege 87I.723 eFt, azaz Nyolcszázľretvenegymillió _HétszÁzhuszonhĺírom ezcľ
forint,

j) intézményfinanszíĺozÁs tisszegét 6.35l.111,3 e Ft-ĺő| 6.397.953,4 e Ft-ra' azaz Hatnilliárd -
Háromszźnkilencvenhétmillió - Ki|encszźałótvenhiáromezer - Néryszán forintra módosítją ebből a

kertileten belüli pénzmaradvĺíny elszamolĺísa miatti duplázodás összegét 1.084.L26 e Ft.ban áů|apitja

meg."

2.$ A Rendelet 16. $ (3) bekezdésének a) pontjahelyébe akövetkező rendelkezés lép:

[A lrepviselő-testĺilet óllandó bizottsógainak rendelkBzésére ólló lrpret havi bruttó ćisszege:J



,,a) Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bimttság 973,0 eFt,,

3.$ A Rendelet 21.$ (1) bekezdése a következő e)-f) pontokka| egészĺil ki:

[A polgármester dönt:J

,,@) Mö'nkormányzati költségvetés címei és kieme|t e|őirźnyzatok közötti źi|amháztartźson kívülre
ĺítĺdott trímogaĺísok e|óiríny zatÁnak átcsoportosításról,

f) az önkormányzati költségvetés módosítĺásĺĺró| ái|amhaztartáson kívĺili fomások átvétele esetében.''

4.s 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet l. melléklete lép.

2. A Rendelet 2' melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. A Rendelet 6. mellék|ete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

9. A Rendelet 9. melléklete he|yébe e rendelet 9. melléklete lép.

l0. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet l0. melléklete lép.

1 l. A Rendelet 1 l. melléklete helyébe e rendelet 1 l. melléklete lép.

12. A Renáe let l2.melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

5.$ Ez a rendelet 2013. jlilius 18. napjĺán lép hatálybą az.za|, |1ggy rendelkezéseit a 2013.I. félévi évi
költségvetési beszĺmoló készítésénél is Íigyelembe kell venni.

Budapest, 2013. jrilius ...

Rimán Edina
jesy7Í,

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



INDOKOLAS

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő _ testĺiletének

...../2013. (. . . ) önkoľm źnyzzti rendelete

a20|3. évi költségvetésről szőlő 9/20|3.(II.ŻL.) önkormányzati rendelet módosításáról

Álta|ános indok|ás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 2013. évi
költségvetésről szóló ö'nkoľmányzati rendeletének módosítása az ái|amhźztartźsrő| szóló 2011. évi
cxCV. tĺlrvény 34. $-ában kapott fe|hata|mazás alapján a képviselő-testii|eti, áltruhźnott hatasköľben
hozott döntések, a2012. évi pénzmaradvány és annak felhasználása, valamint az źů|ami támogatások,
gazdasági események miatt vált szükségessé.

Részletes ĺndokolás

1.$ A végrehajtott módosíĺĺs következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket' valamint azok
b el ső taľtal m źú hatÁr oz.za me g.

2.$ A Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság saját költségvetési e|őirányzatźnak módosíüása
indokolt.

3.$ A Magyarorszźtg helyi önkormányzatairól szóló 201|. évi CLxxXx. törvény váitozÍsa miatt a
költségvetési e|őirányzatok módosításának hatĺísköľére vonatkozó rendelkezések módosítása indokolt.

4.9 Äz előirźnyzatok módosít.ása miatt a Rendelet l-14. mellékleteinek módosítasa szĺikséges.

5.$ A rende|ethatźiyźthatźlrozzameg, azza|,hogy az I. félévi költségvetési pénziigyi beszĺímolót már
e rendeletben foglalt e|őiĺányzatokkal kell elkészíteni.



Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő - testĺiletének

a 2013. évi költségvetésről szőiló9l20l3. (n.22.)
önkormánvzati ľendelete

3.$ (1) A képviselő-testiilet az önkormźtnyz'at
20 |3 . évi költségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási e|őirányzatźú -
intézményfinanszírozÁs és hitel nélkĺil
17.86f.773 e Ft-ról 20.888.52l'9 e Ft-ra, azaz
Húszmilliáľd - Nyolcszaznyolcvannyolcmillió _
Otsz.ázlruszonegyezor Ki|encszźa forintra
módosítja,

b) miiködési bevéte|i előtrányzatź.ĺ |3.967.59f e
Ft-ról 15.617.330,3 e Ft-ľa azazTizenötmilliráľd -
Hatszźntizenhétmil lió _ Hźn omszázharmi ncezer
Háromszáz forintľa módosítja, szabad
pénzmaradvány 739.5f0 e Ft-ról |.296.23I e Ft-
Ía' a?Ä'z Egymilliĺáľd
Kettőszźvkilencvenhatmillió
Kettő százhaĺmince gy eznr foľint módos ítj a,

c) miĺködési kiadások e|óirźnyzatźt |3.922.060 e
Ft-ról 1 5.63 8.020, 1 . e Ft-ra' azaz Tiznnöhnilliárd

Hatszázharmincnyolcmillió Hiszrlzror
Egy szálz forintra módosítj a'

d) működési többletét 785.052 e Ft-ról
I.275.54|,2 e Ft-rą a?Az Egymilliráĺd
KettősrÁzhetveni'tmillió-Ötszĺznegyvenęgye7tÍ
Kettőszáz forintľa módosítj ą

e) felhalmozási fellij íüĺsi bevételek e|őlr,anyzatái
2.886.|6I e Ft-ról 3.76|.848'6 e Ft.ra, azaz
Harommilliárd - HétszÁ^atvanerymillió
Nyolcsáznegyvennyolcezer Hatszźn forintra
módosítja, szabad pénznaľadvĺány 269.500 e Ft-
rći 705.991,0 e Ft-ra" azaz ÍIĘtszź|zöÍĺĺnillió -
Kilencszazki lencvenegyezer forinha módosítj ą

f) felhalmozísi kiadrísok e|ő:lrźnyatáÉ 3.3 1 9. 1 3 8

e Ft-ról 4.87|.657'8 e Ft-rą aza" NégymilliáÍd -
Nyolcszááetvenegymillió_Hatszźlzötvenhétezer
Nyolcszáz forintľa módosítją

g) felhalmozźsi finanszkozálsi hiánya 621.575 e

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefváľosĺ
önkormányzat Képviselő _ testĺiletének

.....lf013. (...) önkorm ányzati rendelete

2013. évi kiittségvetésľől szoló 9lf0t3. (ĺ.ff.)
iinkoľmányzati ľendelet módosítĺísáľó|

l.$ A Rendelet 3.$ (l) bekezdése helyébe a
következo rende|kezés lép:

,,3.$ A képviselő-testĺilet az iinkormányzat 2013.
évi költségvetésének

a) kiiltségvetés bevételi és kiadási előlrányzzt.áń -

intézményfinanszirozÁs és hitel nélküI
20.888.521,9 e Ft-ró| 2l.061.898'9 e Ft-ra, azaz
Huszonegymilliárd . Hatvanegymillió
Nyo lcszĺzki lencvennyo|cezer Kilencszáz forintra
módosída,

b) miĺködési bevételi e|őirtnyzatátt |5.617.330,3 e

Ft-ró| 15.775.066,| e Ft-ra, azazTizenötmilliárd _

HétszźyheMenĺjtmillió HatvanhatezeregyszÍtz
forintľa módosítja, szabad pénzmaradvány
739.5f0 e Ft-ról |.f96.23I e Ft-ra, azAz
Egymilliárd - Kettőszźzkilencvenhatmillió
Kettőszázharmincegyezsrforintramódosítja,

c) mÍĺködési kiadások e|őirányzatát 1 5.63 8.020' 1

e Ft-ľól |5.757.|27,9 e Ft.ra, azazTizpnötmilliárd

- Hétszźaötvenhétmillió _ Szźvhuszoĺlhétezer -
Ki|encszán forintra módo s ítj a,

d) miĺködési ttibbletét |.275.54|,f e Ft-ról
|.3|4.|69,f e Ft-ľą a7Äz Egymilliráľd
Hźlr omszźztizennérym iI l ió
SzÁzhatvaĺkilencezer Kettőszźz forintra
módosídą

e) felhalmozasi fe|t$itźlsi bevételek e|őirányzatźń
3.76|.848,6 e Ft-ról 3.777.489,8 e Ft-rą azaz
Hrírommilliárd - Hétszźvhetvenhétmillió
Négyszáznyolcvankilencezer Nyolcszźzszáz
forinha módosítją szabad pénmlaradvrány
705.99|,0 e Ft, a72z Hétsázi'tmillió
Kilencszízkilencveneryezeľ forint

f)felhalmozísikiadásoke|őirányz'atźú4.87|.657,8
e Ft-ról 4.925.927,0 e Ft-ra, azazNégyĺmilliĺáľd -
Kilencszízhuszoniitmillió
Kilencszázlrusmrlhéteznrforintramódosídą

g) felhalmozÁsi finanszíĺozási hiánya 87|.723 e
azaz Nvolcsz,ázhewenesvmillió



Ft-ról 87|.723 e Ft-rą üulz
Nyolcszazhetvenegym i l lió
Hétszźvhuszonhárom ezer forintra módos ítj ą

h) felhalmozasi kiadási hiĺínyát 163.477 e Ft-ról
403.818 e Ft-rą ązaz Négyszázháromillió _
Nyo lcszázti zsnny o|ceznr forintra módos ítj ą

i) hitel törlesztés összegét 62I.575 e Ft-ról
87|'.723 e Ft-ra módosul, azaz
Nyolcszázhetvenegym i l l ió
Hétszźuhuszonhárom ezer forintra módo s ítj ą

j) intézményflnanszítozźs összegét 5.24f.|99 e
Ft-ról 6.35l.1ll,3 e Ft-r1 azaz Hatmilliárd -
Httromszázötvenegymillió Száńizenegyezer
HfuomszÁz forintra módosítja, ebbő| a kerületen
belĹili pénzmaradvźny elszámolása miatti
duplrĺzódó összegét 1.084.If6 e Ft-ban źi|apítja
meg."

16.s (3) A képviselő-testület állandó
bizottságainak rendelkezésére źú|ő keret havi
bruttó összege:

a) a YfuosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság
800 e Ft

21.s (1) A polgármester dönt:

Hétszźphuszonhárom ezer forint.

h) felhalmozasi kiadrási hirányát 403.818 e Ft.ról
442.446,0 eFt-ra, azaz
Négyszáznegyvenkettőmillió -
Négyszázne gyv enhatezsr fori ntra módos ítj ą

i) hiteĺ törlesztés összege 87|.7f3 e Ft, azaz
Nyo lcszázlretvenegymill iő _ Hétszázhuszon harom
ezer forint,

j) intézményfinanszírozás ö,sszegét 6.35 1. 1 l 1,3 e
Ft-rći 6.397.953,4 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd -
Hráromszĺzkilencvenhétmi ll ió
Kilencszízötvenháľomezer Négyszźn forintra
módosítja, ebbőI a kerületen beltili
pénzmaradvány elszámolása miatti duplrázódó
összegét I.084.126 e Ft-ban állapítja meg'''

2.s A Rendelet 16. $ (3) bekezdése a) pontja
helyébe a következő rendelkezés Iép:

a) Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság
973,0 eFt

3.$ A Rendelet 2I.$ (l) bekezdése a kĺivetező e)-
f) ponttal egészĺil ki:

e) az önkormányzati költségvetés címei és kiemelt
e|őirányzatok közötti źůlamhéutartźson kívÍilre
źúadott tĺámogatások előiľĺĺnyzatának
átcsoportosításról,

f) az önkormźnyzati költségvetés módosíĺĺsráról

ái|amháztartásonkívülifomísokátvételeesetében.



|| i . \. ŕŰ.#. dwđit
: KćiłtyuvizsgőÍ.ó

: ttKĺl ľIđ,tĺłEt ĺłeűełiÍsĺłég iÍ,ťá t.sa,sĺÍg

13udapest l;ör,árĺ:s VT|I' kęrĹilet Józsęf\áľtlsi onkoľmárryzat a 30 } 3' ćvi
kĺlltségvctesćľiĺl sz.ĺilĺi 9i2ł13. (II.22.) szálnŕł cĺllkaľnrányzaĺi rendeĺotćnek
lrioĺlosítĺĺsához kapcsĺrlĺiĺlĺl dokrrĺnĺ:ntációiát vĺĘlcnrény*zés cé|jából megkĺilĺíte a
C.C.Áudit Kiĺn-vľvizsgátÓ Kll.. aĺrnĺrk teľmészetes tagia' dľ. Secbcllidi ]stván kanrarai
tag kłinyvvizsgáló ľószéľc.

A kÍi|tségvetćsĺ rende|et ľnódosĺtásĺĺľa t'onatkoziłn kiitelező óľvényíi jogszabá|yi
e|őĺľások vonatkoznak, melyek:

Ý aZ Á|ĺamhĺy:tafiásľol szóló 20łl" ĺśr,i CXCV. töľvény 34.35' $-ĺritrĺrn.
valamint

r ä7 Ál|amlĺáztuľĹitsľĺll szÓlo ttil.v.ény vćgl.chaitásáľĺl| szolo
368i2CIl t. (X'l.t. 3l.) Koľrn' renĺlelet 4f-44. $-aiban ta|álhatók.

A ttiľvénytsségi, szabáIyszeriiségĺ szenrpľntok a!*pján e|végzett vizsgáIat fioľmai
és taľt*lmi e|őŕrĺł,sok betartásáľa iľányu|t.

* Az i)irkoľmáĺryz.at f013, évi koltségveteseľől szolo g/2|;,.}t3. tIl.2?,}
ĺínkonrlányzati ľęndę|etćnek lnĺidosÍÍásáľa második alkaloľrmal keľiil soľ,
melv[rcli a" bełételek és kiaĺIásolr ťíĺiisszege I73 377 E Ft-f*l kerii|
nregtnle|ésľe.
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Ą bevĆtelęk tekintetęben a 'nriiktiĺ|ési bevételek 1,57 ,736 E Ft tisszcgíi
előiľányz*tainak ntivekeĺ|éséľe keľiĺI sor aZ alábbi cfilreken:

ł a llel},i önkclľtĺlán-Yz*ĺok általános ĺntikĹidćsćlrez ćs zigazati

ĺł.:ladataihor. kłpcsĺllóc1ó táĺnogatások (64 2|2 ľ] ľt).
o rrrűkôclési ce{lů ráľnogatás Áht'-clll be|Ĺilľol (6 f27 E Ft}'
o kiilcsönlĺik t'isszatértilése (iÜ 000 ľ lJt)
o kozlratĺrlnli lrevetelek (27 000 |: l..t).
r intćznrćnvi mĹikłjdúsi hevétclek {-ĺ0 fł7 ŁFt).

Á felha|mozási beľĺítelck 15 ó4t E Ft łisszegÍi előiľányzatainak
nregemelĺósére tesz javaslatoÍ 

^z 
Előterjesztő. mely a -I.olnai utcai

Bolcsode ćpĺtéséhe.z 20 ł 3' ęr,[ręn megkapoĺt pályázati pćnzcszktizt
tartalmazza.

A ki*třásĺlk tekĺntetóbcn a nriikłiĺlósi kiaĺ|ások 255 594 E Ft łisszesű, ä
felhalľnozási kiadńsok 97 479 E F.t iisszegíi elĺĺiľányeatainak
növekedéséľe keľül soľ' ä t.aľtalékok |79 696 E FÍ ŕĺsszegíĺ felhasználásĺ
nlellett.

A mĺidosítások hatásáľł a bevét*|ek és ki*dások főösszegc
f | 06l 899 E Ft-ban keľii| nreghaÍáľozásľa.

Á. k,Íinyvvĺzsgálĺi It jel*n|egi kiiltsóg*_etósi ľendcletmĺúdosĺtási tervezetet
megvĺzsgálta ĺés összessćgében mtgállapítja' Irogy ĺrz ł jogszabályi előĺľásoknak
me gfe| el, így ľen ĺ|clct*r|kotńs ľa a lkal'm as nak {té|i.

Buĺĺapest. 20 I 3. jrilius 08.

,,f ĘŕĄń,ih,
,/ dľ" Szebel|édi7Ktván
katnarai {ag ködvvizs*sálCI
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Jórefvárosi onkormánvzat 20l3. évi címrendie

Cím
és alcím

Megnevezés
szeďgeti egységhez tartozás

meghatářozása
Köte|ező fe|adatok

meghatároźsa

onként válIalt
feladatok

meghatározása

||lamigazgatási
'eladatok
nęhatározása

il t0t Tisaségviselók és bżottságok PoIgámesteri Kabinet

isĺségviselók
llętrnényę'
C.'|tségtérítése,

)izottsági tagok
isáeletdíją
ĺoItségtérítése

'epÍezentáció, cafeterią
töltségtéritéset
isztségviselóŁ
)izottságok saját kęrętei

lromóciós ajándékok

llr02 Neroetk<izi Kapcsolatok Polgámesteri Kabinet leroetközi kapcsolatok

llt03 PR tevékenységek
Polgámestęri Kabinęt
Komunikációs Iĺoda

Jjság szerkesztése,
(iadásąpr
:evékenységet média

il 104 KittittetéseŁ kömeghallgatás Polgámestęń Kabinel

Helý rendelet alapján
kimntetésękhez jutalom

(kóztisztvise|ői,
pedagógus, szociális
munką Semelweis
napi, kciaenđvédelmi

kittntetés), mÜkáltatói
kolc5ón

il 105 Tagsági díjak és úmogatások
Hmánszolgáltatási Ügyosĺály,

Hmáĺkapcso|ati lroda

Köztp.mawďoÍszÁgi
Regioná|is FejIesaési
Imács tagsági díją

)ivil sffiezetet
üapítvilyot eryhuaŁ
)gyháĘi közösségek,
nagánszemélyek nem
zociális rászorultsági
ámogatásąkivéve, ha

'nkományäti.eladatollátásért 
kapnak

ámogatást' Budapesti
)nkományatok
izövetsége tagsági díj,
:TC, Rendórség
ámogatása

11106 uÍes

11107 TaÍtalékok

I I 107-01 Mfüodési cél és alta.lános tartalék
Pémü6ryi Ugyosztály,

Költségvtési és PéEügyi

I I t07-02 FelhaImozási céltaÍtalék
Pénzügyi UgyosztáIy'

Kóltségvtési és Pénaigyi
Fęlüweleti IÍoda

11108
Eryéb feladatok ( helyi adót támogatások,

oémładvánv stb 
.|

I I 108-01 Helyi és kozponti adók
Pémtigyí Ugyosztaly, AdótiĹryi

Iroda' Költségvetési és PéEügyi
Iroĺla

1épjámtiadó' ipaĺúźsi
dó' tel€kadó,
á....f^.-.|-; .áÁ

I I | 08-02 Támogatások
PéMügyi Üg/osztaly,

Költsé8vtési és PéMiigyi
Felügyeĺeti IÍoda

rölségvetési szeľek
.elügyeleti szewi
ámogatásą
inkomáĘyat kozponti
(öltségvetési

ámosaťásai

lemzetiségi
inkományatok
léubeli támogatása

l I 108-03 Egyéb felaĺladok
Polgámesteri Kabin e\ l eg'zői

Kabinet

idegenforgmi adó
diff'tłmogataą
néosayuás. yllasztás

t I I 08-04 Pélraaadvány

PéEügyi
ÜgryosztályKöltségvetési és

PéEügryi Felügyelęti lÍoda,

számviteli és PéEtigyi ĺÍoda

rttóI ffigg mi|yen

'eladaton maadt
lémĺadvány

tttól fiigg milyen
.eladaton mĺadt
lémaadvány

11200
oktltlźsi. kôzmííýelődési, iJjúsági & sport

11201
oktatáshoą neveléshez kapcsolódó

feladatok
Hmánsrclgáltatási Ü6ryosztáy,

HuáĘkapcsolati IIoda

ivodai neveléshez
<apcsolódó

'sztÓndíj'

il300 SzocíáI is fe I ad aĺel lđtás

I l30l szociális feladatok
Po|gámesteri és Jegyzói Kabinet
Huánszolgáltatási Ügyosaály

Családtámogatási Iroda

:saládok átneneti
ltthoni elhelyezése, 0-3.

'ves 
korosáály áEneneti

>tthoni elhelyzése,
)szichiátriai betegek
uppali ellátása

józsefoárosi kártyą
tdósüryi Tmács
működtetése,TAMoP
páIyáat, Eu.s
adományok

1t302 KoďoglaIkoaatás
Hmánszolgáltatási Ügyosĺály

Családtámogatási Iroda
röďoglalkoaatás

1 1303 Szociális segélyek
Hmánszolgáltatási Ügyosaály

Családtánogatási Irodája

cozryógyellátas
;zociálism rászoruló
izemélyek ĺészéĺe

il,

i, átrnęneti,

emetési kőáeńetés
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Jórefvárosi onkormányzat 2013. évi címrendje

Cím
és alcím

Megneveés
szeryezeti egységhez tartozás

meghatározása
KiiteIező feladatok

meghatározása

onként vá|lalt
feladatok

meghatározása

Á.lIamigazgatási
feladatok
meghatározása

I 1304 Gyemekvédelmi segélyek
Hmánszolgá|tatási ÜgryosaáIy

Családtámogatási Irodája

gyemekek pénzbeli és

temészetbeni juttatása

szociális rászorultsági
alaDon

I 1400 Va g onk erel és i fel a dat o k
I I40 úres

| 1402 KomyezewédeImi feladatok
Vagongzdálkodási és

Üremeltetési Ügyosaály,
LétęsitményiŁemelt€tési IÍoda

rĺivényvédelem'
(isálIattetem elszáIítása

I 1403 Köztisztasági feIadatok
Vagyongazdálkodási és

Üzemeltetési Ügyosztály'
lltesítménwemęltetési lroda

illegális szemészälítás'
;relekĺv hullädékgÉjtél

tt404 Közterü|eti feladatok
Vagyongzdálkodási és

Uremeltetési Úgyosaály,
LétesítÍnénytżemeltetési Iroda

ulajdonábm álló
(dztenilętęk

lasnálatára vonatkozó
;zabálvok dĺiak

árschlłaknak
3jferület-fogla]ási
)evételbôl vissaÍreté5

I r405 KöłiIágĺtás
Vagyongadálkodási és

Üzemeltetési Ügyosaály'
Létesítnénvĺizemeltetési IIoda

iilacsonyl
liszkivilágitas

I 1406 Utkár miatti kártérítés
JeĐzói Kabinel Töruényességi

és Peĺképviseleti lĺoda
éÍtéńtés

11401
Teleki téri piac működtetése ( személyr

jellegű kiadásokon feltlli)

Vagyongazdálkodási és

Létesítnényiizemeltetési
Ügyosaäy,

Létesibnényiżęmeltętési lroda

kistemelők őstemclók
számáÍa éľtékesitési
|ęhętóség biztositásą
piac můkodtetési
koltsége

IISOO Va gl o n és l akd sgazlú Ik odd s

Vagryongzdálkodási és

Létesítnénytjuemęltętés i
Ugyosztily' Gzdäkodási lĺoda

I l50l Lakásvásrlási támoeatás

Vagyongzdálkodási és

Létes ítÍnénytŹemeltetési
|Jgyosztźlly,

Lŕtesítĺnényiiuemeltetési koda

lelyi Iakásvásárlási
ámogatás,

I t502 Vagyongazdäkodás
Vagyongzdálkodási és

LétesítÍnényiżemeltetési
Üwosaáv. Gzdálkodási lroda

,agyomal kapcsolatos
IyiIvántaĺtások, e|jáĺási

(özbiaonsági Kfi'
:gyszeri támogatása

I 1600

Ön k o| fuź nlzlti tuląj d onú, ý! g)
részlulajdonú Gazdasdgi Tdrsaságok óltal

v é gzett v a g o ngaĺló l k o tl ó si é s
v a g onk erel ési fela dąto k

I l60l Tĺirzsvaryon kabmtartásą fejlesztése
Kisfa|u Kfr és a Gazdálkodási

Üryoszt.ály,
Létesífonénytżemeltetési Iroda

laleseĺélwesrely
:|hďítás,
Egykďbmtartás,
&adálmęntesíté5.

ielújítasot palyáztok

lL602
Józsefoárosi Kisfalu Kft. által végzendó

tialeti varyomal való gzdálkodas
Kisfalu Kft és a Gazdá|kodási
Ugyosruly'woďo6t ľo@

agyonbérbeada,
wbatartás' épületek
nílködteféŚe

vagyonértékęsíté5,
felújíuások

r 1603 corvin sétány ProJekt
vfu osfejlesztési és Főépitészi

jgyosztály Városfejlesztési Irodź
eljes projekt

I 1604 MagdolnaNegyed prcjekt
Váĺosfejlesaési és Főépitészi

Jgyosaály Vłosfejlesaési Irodz
eljes prcjekt

I 1605 Rehabiliĺációk' fejIesztési proJektęk
Váĺosfejlesaési és Fóépĺtészi

Jryosztäy Váĺosfejlesztési lrodŕ
eljes prcjekt

I 1700 Egéb feladatok

I l70l Hitel fęlvétel' töIlesztéseŁ kmatok P éwngy i U gy osĺÄly, Számvite| i

és Péutiwi Iroda
eljes

t1702 Védelrni feladatok

Polglłmesteri Kabineq
Vagyongazdálkodroi és

LétesítsnényÚremeltetési
Uwosz|álv

iatasztrófák elleni
lédekeressel össrefuggŕ
'eladatok

11703 Fóépítészi feladatok
Vaosfejleszési és Fóépítészi
Ugryosztály Fóépítészi Iroda

relyi teleptllésrendezési
eruek, örökség védelme

:gyéb teľet
concepciók

rt704 Egészségügyi feladatok
Huánszolgáltatási Üryosztály

Hmfukapcsolati Iroda

fogásati elláĺás
kiváltásą prĺvatizát
hŁioruosok helyiség
biáosításą helyiség
kabmtatásą felujításą
foglalkozásegés4égtigy i

e|látás' jďóbeteg
sZkellátás.

lrivatiált háziorvosok
'ezsikoltségeinek

itvállalása

11705
Társasháaak feĺújítási támogatásai,

kólcsönei
Gzdálkodási Ugyosaály,

Gudálkodási Iĺoda

Társasházak vissa és

vissa nem térítendó
felújitási támogatásai'
giwez'fe|űjitÁshoz

kölcsón nyijtá5,
omelorogm



rcndclct
l. sz.mcllćk|et

Jórefvárosi Onkormánvzat 20l3. évi címrendie

Cím
és alcím Megnevezés

Szewezeti egységhez taŕ.ozás
meghatározása

Kłite|ező fe|adatok
meghatároása

onkéĺt válIaIt
feladatok

meghatározása

łllamigazgatási
feladatok
meghatározása

I 1706-01
onkományati tulajdonhoz kapcsolódó

fęIadatok
Polgámesteń Kabinet és Jeryzói

Kabinęt
/agyonbiztosĺtá5

izemtĺnk fénye
Comenius),

I t706-02 onkományati egryéb fe|adatok
Po|gámesteĺi Kabinet és Jegyzói

Kabnet

ĺozbeszezési díjak'
)eres ügyek' végÍehajtás

's 
kÖzretételi díjak'

)ank}óltség

<önywizsgá|at' egyéb
lakéĺói díjak

I 1800
Ö n k or mIź nJ, uti íu laj d o n'i, ýa g)

f észJulajdonú Gzzlasógi Tdrcaságok
ldńooa1ósa

ll80l Józsefváĺos Gyemekek Udú|tetéséérl
Közhasaú NonDrofit Kft'

Vagyongzdálkodási és

LétesítÍnényĺzemeltetési
Ułosaálv. Gzdálkodási Iĺoda

:eljes tevékenység

I 1802
Baka Józsefoáĺosi Szĺnhlĺz és Kulturális

Nonprofit Kft.

Vagyongazdá|kodási és

[ćtę5ítÍnényiżemeltetési
Üryosaálv' Gadálkodási Iroda

eljes tevékenység

I 1803 REVS Zrt.
Vagyongazdálkodási és

LétesitÍnénBlzeme| tetési
Ugyosfáĺy' Gedálkodási Iroda

teljes tevékenység

I I804
Jóaefoáĺosi KultuĺáIis és Sport Kiemelten
Kozhasaú Nonprofit Kft. 20l3' május 3l.

io

Vagyongzdálkodási és

Létcsítnénytirem€ltetési
ÚwosaáIv. Gudálkodási Iroda

teljes tevékęnység

I 1804
Józsefoáĺosi Média, Rendeaény és Galéri

KöĐont Nonorofit Kft.

Vagyongadálkodási és

LétesitÍnénytiuemęltętési
Üwosĺálv. Gzdálkodási [roda

ccimrivelódés
<<inűve|ódésen fe|ĺi|i'
v, progrmok

I t805
Józsefoárosi Kozösségi Háak Kiemelten

Kciáasaú Nonprofit Kft.

Vagyongazdálkodási és

lźtes itÍnényiiemeltetési
Ugyosaály' Gzdálkodási Iĺoda

faléria kömúvę|ődési
evékenysége,
(óáoglalkoztatás,
(fr'központ

'almemyi pályáanal

'állďt fęladat' testiileti
agok dijzásą helyi
:ihintetések átadásánal
endeaénye,
ászlómueurĺl

KoLTsÉGvETÉsI szERl.EK
:;,'ni,,. ,:': 

.i!ĺseÍudiuio*; 
.::.. ' '. . Pilpáłiia.tiiiHíidiifui''' : :i, '.'ťi'" . :.. ...l

,"li:r I r 'i

12t00 Hąt!őgźsi feladątok
l2l0l ĺiles

tzt02 Építésigzgatási feladatok
Hatósági Ügyosaály Epítésügyi

Iĺodája

!pitésigzgatási
evékenység'
ratósáci feladat

r2103 Igzgatási tevékenységek
Hatósági Úgyosztály, |gugatási

lroda

ipai és kereskedelmi
tęvékenységgel
kapcsolatos hatósági
feladatok ,

ebös54írás

t2t04 AnyakOnyvi feladatok Anyakonyvi Iroda
myakönyvi hatósági
feladatok

12200 HívataI mííkôdtelése lenző

1220t-01 Hivatal mliködtetése
Jegyzói Kabinet' Belsó Ellátĺsi

Iroda
liYatal mfüödtetésę,
!DiiIet fennfáńáse

jlándét temiszetbeni

12201-02 Hivatal infomatikai feladatai
Jegyzói Kabinet, Belsó Ellátási

Loda
(aDcsolatos inforutikai

ĺ22o|-03 Hivata| egyéb fe|adatai jegyzói Kabineĺ

)eres ügyet
)ankkóltség,
ĺozbeszezési díjĄ
légĺehajtai díjĄ
bglalkozásegésaé6ig5t

tmácsadói, sz:kértői
díjak

|220|-0Ą Neroetiségi onkomlányatok működtetésl
Jegyzói Kabinet Belsó Ellátasi

Trnrĺa

reroetiségi

'nkománYatok

12202
Hivatali alkalmzottak foglalkoaatásáva.l

osszefiiggő kiadások
Jegyzői Kabinet' Személytiryi

Iroda

livata.l foglalkoztatottak
>ére, jogsabályi alapon
uttatásai

cďeterią hűségjutalom,
szlonai továbbépzés'
konferencia

.':'|:]]:l': ]:'j:]Ż'a!.jĺiĚĺiil]Ífĺiflł :]]1 
,l 

l l ;S';;';:.:;i::i

30100 Kiizterület-felügyeIet
tn működő és gazdá|kodi
kii|Ĺsegvetési srery

30101 Köáerület-felügyeleti felaladatok
íöztertilet.felügyęleti
evékenység

cďeterią hůségiutaloÍĄ
alkalmzottalaa
felelósségbiĺosítás'

30ĺ 02 TérÍirye|ó-kmeruendszer működtetése
éďtgyeló kózbiżonsági
'eladatok

;afeterią hliségjutalom,
llkalmzottalsa
.elelósségbiaositás,

30t 03 Kęrékbilincselési feladatok
<erékbilicselési feladat
:oncsautó elszállítása

:afeteńa' hliségjutalorr1
ilkalmzottalsa
blelósségbiztosítá5,
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Jóxefvárosi Onkormánvzat 20l3. évi címrendie

Cím
a alcím

Megnevezés
Szeruezeti egységhez taÍ.ozás

meghatářozása
Kö.el@ő feIadatok

meghatározása

Önként válIalt
feladatok

meghatározása

Államigazgatási
feladatok
meghatározása

301 04 KęrületőÍségi feladatok

)afeterią hűségjutalom,
ilkalmzottakĺa
[elelósségbiaosítás,
:eljes tevékenység

30105 Pakolási feladatok pakolási fęladat

)ďeteńą hűsé&JutaIom'

ilkalmeottakra
.elelósségbiztosítás,

ii(j!ś]r]]]ii'ií.

40100
Jóaefvárosi Családsęítő és

Gyermekjóléti Kłizpont
iinál|óan nűködő és gazdálkodó

költségvet6i szew

:saládsegítés,

rdósságkezelési
aácsadás,

ryęmękjóléti
;zolgáltatásot

]yęmekjóléti központ

Iyemekek átÍnęDęti

)tthont nyújtó eIlátás,

répkonyha

cafeteńą

családmegtafió
szotgáltatás, TÁMoP

4010t LELEKHAZ' LELEK PRoGRÁM Jóaefuáľosi Csa|ádsegítő és

Gyermekjóléti Központ
jnként vállalt feladat

4010G01 isziľóaa Gondozó Szolgátat
önállóan múködő kö|tségvetési

szery

szociäis étkęztetés' házi
segítségnyujtas'
idóskoruak'
srcnvedélybetegek,fogya
tékos személyek,
pszichiátriai betegek
nappali ellátásą idősek
ábneneti elhelyerese,

cafeteńą húségjutalom,
jelzórendszeres házi
segítségnyujtás' hétvégi
szociális étkeaetés, házi
segítséghnyujtáson belü|

a fodrásą peđikúros,

ryóg}masszóĹ
ryógytomász'

40r00-02 Egyesített Böla6dék
önálIóan működő kŕiItségvet6i

szew
lisgyemekek
EpkÓzbeni ellátása

:afcteńa' hűségjutalorr1
Biáos Kezdet progÍm,
idószakos
g:yemekfelügyelet

ctthoni

40r01 LELEKIIÁZ. LELEK PRocRÄM

śnqnn ':, jt::,l.:.-. ]i:.:,,,, ri;,:t-:,: l,: ,,.,; l

50100 Egésxégügyi SzoIgá|a(
łinál|óan műkłĺdő g gazdá|kodő

költsé8v€tési szew

:afeteńa' hűségjuta.lom'
inkományati
bglalkoáseti'tlapellatás'

ámogatása

:\\i{ ........."řŹHwffi
.....vJü,Đ'H

,.őa: 
: Ę::;:#łh,Íiilił iĺěí,ul&i |#l]'\1 : :,.'. : ' in.Jsĺ

:' .... :. .........'."]'.i:ri.:{Ě'*

r EEffiiffi łjÍ'Ił]i|iiiżi,hšjiiii(*:iiiűĺöi1iäé šě ł')

72100
Jónefvárosi Intézménymiiködtető

Központ
önál|óan működő q gazdálkodł

kö|tségvet&i szen

72101 Központ

ntéaénymliködtetés,

;zdasági feladatot
(özponti sreuések

;afeteńą htiségjutalom,
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Jóxefvárosi onkormánvzat 2013. évi címrendie

Cím
és alcím

Megnevezés
szenezeti egységhez taÍtozás

meghatározása
Kötelező feladatok

meghatározása

onként válIaIt
feladatok

meghatározása

ÁlIamigazgatási
feladatok
meghatározása

'I2t02 Nevelési lntémények és bölcsódę
múködtetése

óvodai épúletek
femtartása, óvodák és

sakmai és funkcionális
feladatok múködtetése'
funkcionális álláshelyet
intéményi ét€keztetés

)ďeteria, hüségiutalom,

7Zt03 oktatási inténények můkÖdtętésę

iskolaéptiletek
..emuĺásą fimkcionális
illáshelyet funkcioná|is
Folodotok mül(ödtotóo,

intéményi étkeztetés

)afeterią h|:ségJutalom'

rktatási fe|adatok
(ölt!ógoi

72100-O4 TÁTIKÁ Napközi otthonos óvoda
öná|lóan működó költségvetési

szew
lvodai neve|és, sakmai
illáshelyek

cafeteria' hriségjuta|om,

okatási fe|adatok

7210G05 Gyerek- Virág Napkłizi otthonos ovoda
önállóan működő kö|tségve(ési

szeru
ivodai nevelés, szakmai
illáshelyek

cďeterią hüsé$utalorĄ
ol'tatási feladatok
kÖĺtsécei

72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos óvoda
önálIóan működő költségvetési

szen
ivodai nevelés' szlgnai
illáshelyek

'afeteńą 
hűsé&iutaloÍĄ

lkatási feladatok

7210G01 Napraforgó Napközi otthonos óvoda
önállóan műkiidő kłiItségvetési

szeru
ivodai nęvclés, sakmai
illáshelyek

:ďęterią hűség]utaloÍĄ
)ktatási fe|adatok

72100-08 Várunk Rád Napközi otthonos ovoda
ijná|lóan míiködő költsegvetési

szery

jvodai nevelés, sakmai
illáshelyek

)ďeteńą hűségiutalom'

)ktatási feladatok

72lOO-O9 Napsugár Napkôzi Otthonos ovoda
önál|óan nűködő költségvetési

szeR

jvodai nevelés' saknai
il|áshelyek

)ďeteÍią húség]utalom'

lkatási feladatok
(ö|tséoei

72100-to szá6zorszép Napközi otthonos ovoda
önállóan mííkiidô kiiItsé8vet6i

szeru
óvodai nevelés, szakmai
álláshelyek

;afeteńa' hűségjutaloĺn'
lktatási fęladatok

72tO0-11 Szivánány Napközĺ otthonos ovoda
öná|ló8n működő költsegv€tési

szew
óvodai nęvęlés, szkmai
álláshelyek

:afeterią hűségutalorľq
lktatási fęladatok

7ztOO-12 Hétszínvirág Napkłizi otthonos ovoda
önÁl|óan műkődő kö|tségvetési

szen
óvodai nevęlés' szaknaí
álláshelyek

:afeteĺią hliségjutalom'

)ktatási feladatok
<oltséqei

72100.13 Koszorú Naoközi otthonos ovoda
önál|óan níĺködő kt'ltségvetési

szeru
óvodai nevelés, sakmai
állásheIyek

lafeterią húségjutalom'

rktatási feladatok

72tOO-14 Mes€palota Napközi otthonos ovoda
öná|lóan működő kölĺségvetsi

szen
óvodai nevelés, szalcnai
illáshelyek

)afęteria' bŕiségjutalom'

rktatási feladatok

72700-15 Pitypang Napkaizi Otthonos Ovods
iinálIóan nűködő költségv€tsi

szew
lvodai ncvelés' szaknai
rlláshelyek

;ďeterią hliségjutaloĺą

'ktat]ási 
feladatok

iöltsései

7f10Ĺt6 Katica ovoda - Bölsőde łinállóan műkłidő kö|tsé8vetési
szery

lvodai nevelés' szaknai
rlláshelyet bolcsődei
eljeskörü ellátás,
lölcsödei funkcionális
bladatoŁ álláshęlyek

lafeterią hűségjuta'lom,

lktatási fęladatok
oltségei

..'!,,iĄ
.i..,.:.ĺ'a" ł#i ,:'tkĺ" j4,,4s.ĺi,.:ťi.
' ::; ..; i. j;il;i;Iĺéň;;;;liié;::}.tť': ,Ęii, i.ĺ.':. i,"'.l . i..'. .# '.'' :::.F.,Íł.ĺ::: t',Íi.#ĺł,:łtä'

80100 vá rosĺizemetetsi szolgálat
önállóan mííkôdő és gazdálkodt

kiiItségvetési szen

801 0l lgegatoság eljes feladat :afeteńą htiségutalom'

80102
Jófiúk Biáonsági szolgálat 20l3. ápńlis

30. napjáig

:ďeteńą bůségjutalom'
eljes feladat

80103
Településtiremeltetés/Saknai
Ktizpont/Szlanai Telephely

köztisztaság út-pďk kabmtartál

lelyi k.'ataŁ
lłkotkÖaerek
.ezelése, t]uemeltetése,
,eiIesĺése

)ďeterią h|iségiutalom,
íözterĺileti
izemétsállítás

80104
LÉLEYJý\Z, LÉLEK PRoGRAM 20 1 3'

juius 30. napjáig

;ďeterią hűségjutalorn'
eljes feladat, meŕ nem

rgati jogsabály alapú
l feladatellátás

80r05 Teleki Téri Piac

cistemel<it ósteme|ók
Izámára értékesítési
ehętöség biżosíŁásą
)iac működtetési
(öhségén belül a
bglalkoztaottakkal

evékenységek' koltségel

;afeteria' hriségjutalorą
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.ánvitő ŚzeNi támooatásként foIvÔŚilÔtt támÔsaÝás ki'ŕa|áś'

I

1
tľányito szeľi támogatásként folyÓsított támogatás fizetési sám|án
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rendelet
2.sz'me||éklet

e Ft-ban

50100

Egészségĺi8yi szolgálat

2013' éVi kt'|tségvetés bevéte|i és kiadási e|óirányzatai címrendenként

40100-02

EgyGsített Biĺ|csódék
40100-01

iszir6zsa Gondozô Szo|gálat

40100

J 6efváŕosi csĺ|ádse8ítő és

Gyermekjőléti Kiizpont
Kiemelt elóĺrányzat megnevezése

címÍendenként mindtisszesen



réndeIet
2'sz'meI|ékIet

e Ft-ban

201 3. évi kĆ'|tségvetés bevételi és kiadási e|ôirányzatai címrendenként

40100-02

Egyesített Bii|csódék
40100-0r

Őszirő^a GondozÓ sfolgá|a(

40100

JÓzsefvÁÍosi csĺ|Ádsegító és

cyermekj |éti Ktizpont
Kieme|t elóirányzat megnevezése

címrendenként mindÖsszesen



ÍendeIet
2'sz'me||ékIet

e Ft-ban

72100-04

TÁT|KÁ Napkłizi otthonos ovoda
J6zs.fváf osi lntézménymúkijdtetfĺ

Ktĺzoont ijsszesen

2013. évi k |tségvetés bevéte|i és kiadási e|őirányzatai cĺmrendenként

12103
oktatási intézményGk můkiidtetése

12102
Nevelési Intézmények múkiidtotéseKiemelt elŕĺiľányzat megnevezése

címrendenként mindÖsszesen



rendelet
2'sz'me||éklet

e Ft-ban

72100-04
TÁTrKÁ Napkł'zi otthonos lvodn

J6zsofvÁÍosi Intézménymíikłidtetó
Kiizpont łisszcsen

2013. évi kÖ|tségvetés bevéte|i és kiadási elóiÍányzatai címrendenként

12103
oktatásĺ intézmények mĺikiidtetése

1210f
Nevelési Intézmények můkiidtetéseKĺemelt elóirányzat megnevezése

cĺmrendgnként mindtsszesen



rendelet
2'sz'me||ékIet

e Flban

72100-09
Nłpsug r Napkiizi otthonos Tvodĺ

72100-08

vírunk Rád Napkiizi otthonos lvodn

20,|3. évi kť'|tségvetés bevételi és kiadási e|oirányzatai cÍmrendenkénl

1f100-07
Napraforgrí Napkiĺzi otthonos lvoda

72100-06

Kincskereső Napkiizi otthonos Ovoda
72100-05

Gycrek.viríg Napkiizi otthonos TvodĺKiemelt elŕĺirányzat megnevezése

címrendenként mind sszesen



rsndelet
2'sz'me||ékIet

e Flban

72100-09

Nnpsu8ár Nnpkłizĺ otthonos Tvoda
72100-08

várÜnk R d Napkiizi Otthonos lvodĺ

201 3. évi kť'|tségvetés bevéteIi és kiadási e|ôirányzatai címrendenként

1f100-07
Naprĺfoŕg Napkiizi otthonos lvoda

12100-06
KincskeÍosó Napkłiżi otthonos Óvoda

72100-05
Gyerek.Virág Napkiizi otthonos ÓvodaKiemelt elóirányzat megnevezése

cÍmrendenként mindÖsszesen



rendelet
2'sz'me||éklet

e Ft-ban

12100-14
Mesepalota Napkäzi Otthonos Tvoda

72100-13
Koszor Naoküzi Otthonos Tvoda

20'l3. éVi kÖ|tségvetés bevéte|i és kiadási e|oirányzatai címrendenként

12100-tf
HétszínviÍág Napkiizi otthonos óvoda

72100-11

szivánány Napkłizi otthonos ovoda
72100-10

Százszonzép Napkiizi Otthonos lvodĺKiemelt elóirányzat megnevezése

címrendenként mindÖsszesen



rendelet
2.sz'me||éklet

e Ft-ban

72100-14
Mcsepn|ota Nĺpkiĺzi otthonos óvoda

72100-13

Koszoŕ Napkiizi otthonos Tvoda

20'l3' évi k |tségvetés bevéte|i és kiadási eloiÍányzatai cĺmrendenkén|

1f100-12
Hétszínvirág NapkŁizi otthonos óvoda

72100-11

SziváruÁny Napkłizi otthonos lvoda
72r00-r0

száäzośzép Napktizi otthonos lvodaKiemelt e|ŕ|irányzat megnevezése

címÍendenként mindÖsszesen



rendelet
2'sz.melléklet

e Ft-ban

80103

Telepiilćs-iizeme|tctés /sżakmai
Käzpont/ Tclcphely

cím Jő6efvÁrosi vírosiizemeltetési szo|sálat

80102

JÓfi k Biztonsígi szolgá|at

2013. éVi k |tségvetés bevéta|i és kiadási e|oiÍányzatai cĺmrendenként

12100-16
Katice lvoda-BiiIcsóde

72100-15

Pitypĺng Napkiizi otthonos lvodaKieme|t elóirányzat megnevezése

címrendenként mindtsszesen



rendelet
2'sz.me||éklet

e Ft-ban

80103

Tclepĺilés.iizcmcItetés /sf akmai
Käu pont/ Tclcphely

cím Jőxefváľosi városĺizemo|tetćsi szo|s lat

80102

JÓíitlk Biztonsági szolgá|at

20í3' évi k ltségvetés bevéteIi és kiadási e|óirányzatai cĺmrendenként

72100-t6
Katica Óvoda-BiiIcsóde

72100-15

Pitypang Napkiizi otthoĺos óvodaKiemelt elŕĺiľányzat megnevezése



rendelet
2.sz.mel|ék|et

e Ft-ban

ÖNKoRMÁNYZAI
MINDOSSZESEN

KÖLTsÉGvETÉsI szERvEK
MTNDOSSZESEN

2013. évi kóltségvetés bevételi és kiadási e|őiránrzatai címrendenként

Jrĺzsefvárosi Váľosĺizeme|tetési szo|gálat
ôsszesen

80104
Lélekház.ĹélekprogrĺmKiemelt elŕĺirányzat megnevezése

címrendenként mind sszosen



címrendenként mindtisszesen

Kiemelt elóirányzat megnevezése

2013' éVi k ltségvetés bevéteIi és kiadási eIöirányzatai címrendenként

E0t04
I,ć|ekhíz-I,élekpÍogram

J zsefváľosi vÁrosĺizemeltetési szo|gá|at
łisszesen

KoLTsÉGvETÉsr szERvEK
MINDOSSZESEN

k |tségvetési mükÖdési bevéte|ek sabad pénzmaÍadvánnya| egytitt

kÖltségvetési mŕik dési kiadások
míikÖdési mérleg egyenlege

k ltségvetési fe|ha|mozási bevéte|ek sabad pénzmaÍ8dvánnyal egyiit|

k ltségyetési felhalmoási kiadäsok
felhaImozási mér|eg egyen|ege

kÖ|tségvetési bevételek sabad pénzmaradvánnyal egyijtt
kÖltsé8vetési kiadások
kÖItségvetćsi egyenleg

hitel ttjÍ|esztés
bevételek Összesen:

kiadások sszesęn

rendelet
2'sz'me||ékIet

e Ft-ban

ÖľxonľĺÁľyzĺ'r
MINDOSSZESEN

36

t6 913 561

l5 638 020

| 215 541
4 467 840
4 871 658
-403 818

2l 381 401

20 s09 618
8'?t 723
8'71 723

2l 38t 401

21 381 401

t5'1 '136 1,1 071 29'l
ll9 f08 15'15'1 128

38 628 I 3 14 169
l5 641 4 483 481

54 269 4 925 921
-38 628 -442446
t73 371 2t 554178
t73 37't 20 683 055

0 871'123
0 8'1t'123

t13 377 21 554178
t't3 317 2t 554'118


