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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bwottságvéloĺnényezi tr
Hatźtt o zati i av áslat a bizottsźĘ szźlmáĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés
mestźLrwa|ását és a rendelet teÍvezet elfosadását.

Tisztelt Képvĺselő.testůilet!

A Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmźnyzat 2OI3. évi kĺiltségvetéséről
sző|ő 9l20I3. (II.22.) önkoľmányzati rendeletet az alábbi képviselő-testiileti dĺĺntések,
átnlhazott hatáskĺjrű módosítások, gazdá|kodási események, tĺímogatások miatt inđokolt
módosítani.

I. Képvĺselő.testüIetĺ dtintések

1./ A Képviselő-testĹi]et a25512013. (vI.27.) szźttÍlhatźrozatbarĺ költségvetés módosítással
egyĹitt a Gutenbergtér fe|ttjítasáľól és gyalogos átkelőhely létesítéséľbl dĺintött'

A Képviselő-testiilet
. az onkormányzat kiadĺĺs ||107-02 cím felhalmozasi-felújítasi céltaľtalékĺán belül azEIJ
Belvaros II. _ önként vźilaĺt feladat _ e|oirányzatarő| 9.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
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11108-02 cím finanszírozási felhalmozási kiadáson beliil az irrĺnyítószervi támogatĺsként
folyósított támogatás kiutalasa _ kötelező feladat _ ęIőirtnYzatźlra.
. a Józsefuaľosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím finanszíľozási felhalmozási
bevételen belül az irányítószervi üĺmogatĺĺsként folyósított tamogatas fizetési szźĺrůźnttjľténő
jóváírása - kötelező feladat - e|őĺrźnyzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli és ęzzel egyidejűleg a

kiadás felhalmozás - kötelező fe|adat - 1.288,0 e Ft-tal, a felújítas - kötelező feladat -
e\őirźnyzatát 7.7|2,0 e Ft-tal megemeli a Gutenberg téri játszőtér felújítasa és

játszóeszközök beszetzése, beépítése címén.
- az Önkormźnyzat kiadas ||107-02 cím felhalmozási-felújítasi céltartalékan belĹil az EU
Belváros II. - önként vállalt feladat _ e|oirźnyzatfuőI1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím finanszírozźlsi mfüöđési kiadáson belül az irrínyítószervi támogatásként

folyósított támogatás kiutalása _ kĺjtelező feladat _ e|ofuźnyzatźtra,

- a K<jzerĹĺlet-felügyelet 30101 cím bevételi finaÍIszírozĺísi műkĺjdési bevételen beltil az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési száĺmlźn tĺjľténő jőváĺrása -

kötelező feladat - eloírźnyzatát l.500,0 e Ft-talmegemeli és ezze| egyidejtĺleg a kiadas dologi
- kĺjtelező feladat _ előirátyzatät |.500,0 e Ft-tal megemeli a Gutenberg téľen gyalogos

átkelőhely létesítése címén.

2.t A Képviselő-testület a258ĺ20t3. (vI.27.) szźtműhatarozatźtban döntĺjtt az Auróra utcai
rendelőintézet felújítasa tźrgyában pźiyźnat benyújtasaról, önľészről a ktiltségvetés

módo sításával e gyiitt.

A Képviselő-testtilet
- az onkormtnyzat kiadás lt107-02 cím felhalmoztsi céItartalékon belül az Auróra u-i
rendelő felújítás - önként vállalt feladat - e|őírźnyzatát 9|.916,0 e Ft-ban átcsopoľtosítja a

kiadás 11605 cím felújítás - ĺinként vállalt feladat _ előirźnyzatiáľa Auróra u-i rendelő felújítás
projekt címén.
- az onkoľmźnyzat kiadás 11602 cím felhalmozási célú támogatás áIlamhánaĺ.táson beliilľe
e|őirźnyzatan beltil a 201|. évi elidegenítési bevételek źúadź.sa - kĺjtelező feladat

e|óirányzataról 130.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11605 cím felújítas _ önként vállalt
feladat _ előirźnyzatara 77.134,0 e Ft-ot, fe|ha|mozási - önként vá||a\t feladat _s|őfuźnyza/ľa

52.866,0 e Ft-ot Auróra u-i ľendelő felújítás projekt címén.
- az onkormźnyzat kiadás t1602 cím felhalmozási cé|,ű támogatás á||amház'artáson belĹilľe

e|őfuényzatan belül a 2012. évi elidegenítési bevételek éúadźsa - kötelező feladat

e|okźnyzatáÍől32.634'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11605 cím felhalmoztsi - cinként vállalt
feladat _ előirźnyza'ľa 17.634,0 e Ft-ot, személyi juttatas _ önként vtila|t .feladat _

e|őfuźnyzataľa 11.811,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźtjźrulálsi adó
_ önként vá||a\t feladat _ e|oirźnyzatara 3.189,0 e Ft-ot Auróra u-i renđelő felújítás projekt

címén.

3.l A Képvise1ő-testĹilet a26412013. (VII.17.) számú határozatźtban kĺiltségvetés módosítással

egyutt az Egyesíteľt Bĺjlcsődék vezetőjének nyugdíjaztts miatti jogviszony megszĹintetéséről

és annak költségeiľől đ<ĺnttitt. Ahatźrozat dl pontjában foglalt módosítĺís nem szĹikséges.

A Képviselő-testiilet
- az orlkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon beltil a
nyugđíjazás, nyugdíjba vonulás miatti foglďkoztatási- jogviszony megszĹintetéséből adódó

tobbletkciltségek . kötelező feladat - e|őfuźnyzatáĺő| I.837,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás

11108-02 cím - kĺitelezo fe|ađat_ finanszíľozasi mfüödési kiadásokon belül azfuźnyítőszewi
támogatásként folyósított tĺĺmogatas kiutalása eIőfuźnyzatźra.



- a Józsefuráľosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi finanszirozási műkĺjdési
bevételen beltil az iľĺĺnyítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szÁm|źn történő
jóváíľása _ kĺjtelező feladat _ e|őirźtnyzatźń 1.837,6 e Ft-tal és a kiađás személyi juttatás

eloirányzatát |.447,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺárulékok előhányzatát 390,6 e Fĺtal
megemeli azal poĺtban foglaltak címén.

4.l AKépviselő-testĺilęt a26912013. CVil.17.) számú hat,Íttozatában a Corvin sétany progľam
által érintett egyes közterĹiletek építésének folytatásaľól dönt<itt, amelyben a kĺĺltségvetésben
tervezett Corvin Sétrĺny Kft. által végzett kdzterületek felújítása helyett önkoľmányzati
bonyolításban meghatĺrozta a konkĺét köZterĹiletek és azokon végzenđő feladatokat. A
j ogcímváltozás miatt j avasolt az átcsoportosítás jóvahagyása.

A Képviselő-testtĺlet
- az onkoľmźnyzatkiadás 11603 cím - ĺjnként vállalt feladat - fetújítási előirźnyzatĺán belül a
Corvin Sétĺĺny Kft. kiizterület felújítás előirźnyzatźlről' 102.312,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
felújítási e|őtényzatra Leonardo u. I. iitem közteľĹileti és kĺĺzmiĺ felújítása címén.

5.| A Képviselő-testiilet a 27012013. CWI.17.) szźmń hatfuozatában a Ludovika Campus
beruhlŁással kapcsolatosan döntött kĺiltségvetés módosítassal egyiitt.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormőmyzat bevétel ||502 cím _ önként vállalt feladat _ intézményi működési
bevételek _ áfa bevétel és áfa visszatérülés _ előiĺanyzatźú23.340'4 e Ft-tď, a |1502 cím
kiadás dologi _ áfa befizetés, ĺjnként vállalt fęladat _ előiranyzatát 2t.600 e Ft-tal, a
beľuhazások - ĺjnként vállďt feladat _ előirźnyzatźlt1.740,4 e Ft-tď megemeli.
- az onkormźnyzat kiadĺís _ <inként vállalt feladat _ a 11805 cím mfüödési célú átadott
pénzeszkoz e|ófuányzatát 6.446,0 e Ft-tal csökkenti és a 11502 cím beruházasok - ĺjnként
vállalt feladat _ előiľanyzatźft megemeli.
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺĺdési cél és általanos tartalékon belül az
áltďanos taľtalék előirźnyzatźlről'_ kĺjtelező feladat - 3'500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805

cím mfüödési célú átadottpéĺuesrkoz_ önként vźi|a|tfeladat _ eloirźnyzatára.

6./ A Képviselő-testiilet a274l20l3. (V[.17.) szrámú határozatźtbaĺr a TÉR-K}Z pá|yázaton
v aIő r ésm ételről döntött költségvetés módo sítással egyĹitt.

A Képviselő-testiilet
. az onkoľmźnyzatkiadĺás |II07-02. ĺjnként vallalt feladat _ fejlesztési céttaľtalékon belül a
EUB II. céltartalék előirźnyzatźről |20,09|,7 e Ft-ot, a 11107-01 cím mfüödési cél és

általanos taľtalékon belül az üdtilőhelyi feladatok központosított á|Iaűn ámogatás
idegenforgalmi célú céltartalék - kötelező fęladat előirźnyzatőĺőI 2.343,2 e Ft.ot
átcsoportosít a kiadźts 11605 cím EUB II. pľojekt - ĺjnként vállalt feladat _ felújítási
e|őirźnyzatźra97.000'0 e Ft-ot - utak felújítása címén 93,700,0 e Ft, kĺĺzmíívek felújíüása
címén 1.300,0 e Ft, műszaki ellenőrzésí đíj címén 1.000,0 e Ft, közbeszeruési díj címén
1.000,0 e Ft _ fe|halmozási e|őkźrlyzatára 2.400,0 e Ft-ot - roz-ľÉn kialakítas címén -
dologi e|őirźtnyzatáĺa 7.600,3 e Ft-ot - közösségformáló elemek címén 2.600,3 e Ft,
projektmenedzsment díj címén 5.000,0 e Ft - felhalmozasi célú átadott pénzeszkł5z

előitźnyzatźtrat5.434,O e Ft-ot _tźtrsasházak felújíüási trámogatasa címén -.

7.l AKépviselő-testülęt a27912013. (VII.17.) szĺímú hatźlrozatában kĺiltségvetés módosítással
együtt azEUB Progľam I. titem |ezźrásźůlozkapcsolódó feladatok eLIátásarő| döntött.

A KépvíselőtestĹilet



- az onkormźnyzat kiadás III07-02 cím fejlesáési céltaľtalékon belül az EUB II. fejlesztési
céltartalék _ cinként vállalt feladat _ e|őirźnyzatarőL 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 11805
cím műkĺidési célú átadott pénzeszkoz eLőitźnyzatźtra a Hl3 Dirĺkcentľum és
Y á||alkozásfej l esztés i Kö zpontb an akadálymentes íté s címén.
- az onkormźnyzat kiadas |1706-02 cím dologi e\óirányzatĺĺn belül a szakéĺői és egyéb
szolgáltatasi díjak _ önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatfuő| 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
l1605 cím EUB I. projekt _ cinként vállalt feladat _ dologi előírtnyzatfua szakvé|emény díja
címén.

8./ A Képviselő-testtilet a Koztęrilet-feliigyelet költségvetését módosította a 28012013.
o/II. 1 7.) szźmt hatźlr ozatźtban.

A Képviselő-testület
- a 30105 cím mfüödési bevételek - önként váI|a|t feladat - elő]ľźnyzatźú III.227,0 ezerFt-

tal, a dologi kiadás _ ĺjnként váI|a\t feladat - e|őirányzatát - áfa befĺzetés 31.699,0 e Ft-tal,
egyéb dologi kiadások 13.000,0 e Ft{al _ tisszesen 44,699,0 e Ft-tal, a támogatéts éľtékű
mtiködési cé|ű pérueszkoz źúađás á||anháztaÍtáson belülre _ <jnként vá|Lalt feladat
eloirźnyzatot 3 6.5 69,0 e Ft-tal megemeli,
- a 30105 cím bevételi finanszíroziísi mfüödési bevételen belül az irányítószervi

támogatásként folyósított trímogatas fizetési számlLén történő jőváírása - kĺjtelező feladat _
előírźnyzatát 22.334,0 e Ft-tal, a 30105 cím bevételi finanszírozási míĺkĺjdési bevételen belül
az irźnyítőszervi tamogatasként folyósított üímogatás fizetési számlźn töľténő jőváfuása _
önként vá||a|t feladat _ e|őiľányzatźń 2.008,0 e Ft-tal, a 30104 cím bevételi ťlnanszírozási
működési bevételen beliil az irźnyítőszeľvi támogatĺásként folyósított tĺmogatás fizetési
szám|źn t<jľténő jőváírása_ önként vá|Ia|t feladat _ e|őirányzatát 5.617,0 e Ft-tal csö,kkenti,
- az onkormźnyzat 11108-02 cím - kote|ező feladat _ ťlnanszírozási mfüödési kiađásokon

belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eLőirźnyzatát csökkenti
és a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékrín _ kötelező feladat - belül az
általanos l'arta|ék e|őirźnyzatát megeme|i 29959,0 e Ft-tal a KöZteľiilet felügyelet parkolás
mfütjdési bevételi többlete miatt.

9./ A Képviselő-testiilet a282lf013. (WI.17.) számíhatźnozatźlban költségvetés módosítassal
egyiitt ad'evizahitelesek és a jogcím nélkiili lakáshasználók megsegítéséről d<inttitt.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat bevételi 11602 cím - kötelező fe|adat _ intézményi mfüödési bevételek
előirźnyzatéń, ezenbe|ul az áfavisszatéľĺilés előiľanyzatát 6.751,0 e Ft-tal, a kiadĺís |1602 cím
dologi - kötelező _ feladat-e|őirányzatźú tulfizetés visszautalása címén 2.426,Q e Ft-tal,
valamint a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül * á|tu|^d,
tarta|ék _ kotęIező feladat _ e|őitányzatát 4.325,0 e Ft-tal megemeli.

10.l A Képviselő-testiilet a 286/2013. (VII.17.) szĺĺmú hattrozatźlbaĺ költségvetés
módosítással együtt dtjnttjtt az Autómentes Nap megrendezéséről.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormźnyzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül a dr. Sríľa

Botond alpolgármester saját keret céltartďék _ cjnként vźi|a|t feIađat . e|őiráĺyzatźro|, 1.000,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a 1 1804 cím - önként vállalt feladat - működési céIis, átadott pénzeszkoz
előirányzataľaautómentesnaprcndezvénytámogatásacímen.

|1'.l A Képviselő-testiilet a 287/2013. (V[.17.) számű, hatźrozatában döntĺjtt kĺĺltségvetés
módosítással együtt a JóHír Józsefuarosi NonproÍit Kft. tizleti tervének elfogadásáľól.



A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat kiadás 11804 cím _ ĺjnként vátlalt feladat _ mfüödési célú átadott
pénzeszkoz e|oitányzataról átcsoportosít 3.436,l e Ft-ot a 11103 cím _ Józsefuiĺrosi Újsag
önként vállalt feladat - dologi e|őirźnyzatáta.

12.l A Képviselő-testület a 289lf013. (V[.17.) szźtmű hatźrozatźtban költségvetés
módosítással egyĹitt a paľkolás kertileti díjfizető zóna kibővítéséről dĺjntött.

A Képviselő-testtilet
- az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon beltil az
általanos tartalék _ kĺjtelező feladat _ eLőirźnyzatárőI29.959,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-
02 cím _ kötelező feladat _ finanszírozási felhalmozási kiađásokon belül az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatára Józsefriíľosi Közterület-
feltĺgye l et támo gatás a címén.
- az onkormźnyzat kiadás 11602 cím felhalmozási célú támogatás áIlarĺháztartáson belülre
elóirényzatan belül a 20|2. évi elidegenítési bevételek źúadása _ kote|ező feladat _
e|őírźnyzatźlrő| 101.666,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím _kötelező felađat _
ťĺnanszírozási felhalmozási kiadiísokon belül az irĺínyító szervi támogatásként folyósított
támogatas kiutalĺísa eloirźnyzatlíľa Józsefuaľosi KĺjzteľĹilet-felügyelettźtmogatása címén.
- a Jőzsefuáĺosi KcizteľĹilet-felügyelet 30105 cím - kötelező feladat _ ťlnanszírozási
fe|ha|mozási bevételeken belül az hźnyítőszewi tźtmogatasként folyósított tĺmogatas fizetési
szźlĺĺiáén tĺjrténő jőváírás eloitźnyzatát _ ktitelezí| fe|ađat _ 13|.625,0 e Ft-tal és ezze|
egyidejűleg a kiadás fe|ha|mozási előiranyzatát megemeli paľkolás bővítés miatti beszerzések
feđezetére.

Í3./ A Képviselő-testtilet a Nylĺri Táborozással kapcsolatosan költségvetés módosítással
egyĹitt a 29 0 l 20 Í 3. oĄI. 1 7. ) szźlmű hatźr ozatában đtint<jtt.

A Képviselő-testiilet
:..'QĘ onkormĺĺnyzat kiadás 1l30l cím dologi - kötelező feladat _ e|oirányzatán beliil a
szoóiális nyfui étkeztetés ĺjnĺész e|őiľźnyzatarő| 537,1e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11805 cím
- önként vá||a|t felađat _ miĺködési célú átadott pénzeszköz e|őiiźnyzatáĺa.

14.l A Képviselő-testtilet a 29412013. (WI.17.) szálmű hatáľozatátban költségvetés
módosítással egytitt a józsefuiírosi tereken hangos térťrgyelő kamerfü kihelyezéséről és
költségeiről döntött.

A Képviselő-testĹilet
. az onkormtnyzat kiadás 11107-0l cím mfüĺjdési cél és általanos taľtďékon beltil az

.általános tarta|ék- kcitelező feladat _ e|óirányzatań| 16.510,0 e Ft-ot átcsoportosít 11108-02
cím- önként vállalt feladat _ finanszírozasi felhalmozasi k'ladźtsokon belül az irźnyitő szervi
támogatasként folyósított támogatás kiutďása előirányzatára Józsefuĺáľosi Közterület-
felügyelet tźlmo gatása címén.
- a Jőzsefváĺosi Kĺizteľület-felĹigyelet 30101 cím _ tinként vá|Ialt feladat - finanszírozási
fe|ha\mozálsi bevételeken belül az lrźnyitőszewí tźtmogatásként folyósított tźrmogatás fizetési
szźlm|źn töľténő jőváírás e(őirźnyzatźú és a beruhĺĺzási kiadasi e|őirányzatát _ önként vźi|alt
feladat _ 16.510,0 e Ft-tal megemeli hangos térfigyelő kameľfü kihelyezése címen.

15.I A Képviselő-testĹĺlet a 29512013. (VII.17.) számú hatźttozatźtban költségvetés
módosíĺjássat együtt dtjntĺitt a Muzsikus Cigrínyok Parkjanak megvalósításátőIés költségeiről.

A Képviselő-testület



- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül az
általĺĺnos tartalék _ kötelező feladat - e|őiźnyzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím
_ önként vállalt feladat _ egyéb felhalmozasi kiadríson belül a felhalmozas célú tĺĺmogatás
ĺíllamháztaľtáson belülre e|őitźnyzatára a Muzsikus Ciganyok emlékhely c. alkotás
felállításához.
- az onkormányzat kiadas 11107-01 cím mfüödési cél és általĺános taľtďékon belül az

általános tnta|ék- kötelező feladat - e|óírćnyzatźrő| 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosit a II108-02
cím _ cjnként vállalt Íbladat - Íinanszírozási mfütidési kiadásokon beltil az htnyítő szervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatfua a Jőzsefuarosi Vaĺostizemeltetési
S zolgźiat tĺímo gatása címen.
- a Józsefuĺĺrosi Vĺírosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím - önként vállalt feladat _
ťĺnanszírozási műkĺjdési bevételeken belül a mfüödési iľányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|źntörténő jóváírás e|őirźnyzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli,
ezze| egyidejűleg ugyan ęzen cím dologi kiadási e|őlľányzatát _ <jnként vállalt feladat _
3.000,0 e Fttal megemeli a Muzsikus Ciganyok Paĺkja felrijítása címen.

16.l A Képviselő-testület a 296l20t3. (Vil'17.) számű hatźrozatétban költségvetés
módosítassal egyiitt döntött a Palotanegyed teriiletén forgalomtechnika módosításarőI és az
ahhoz kapcsolódó költségekľől.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat kiadás 11601 cím beruházási előiľányzatźnbelrul a Palotanegyed új
forgalmi rendjének tervezése e\őirźnyzatáÍőI _ ĺinként vállalt felaďat - 2.094,4 " r.t-oi
átcsoportosít a |1108-02 cím _ önként vá]|a|t feladat - finanszíľozasi működési kiadásokon
belül az irĺányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|ókźnyzatźra a
Józsefu iĺro si Közteľtilet-feliigyel et tĺímo gatása címén.
- a Jőzsefvrírosi Kcĺzteľület-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat _ finanszírozási
műktjdési bevételeken be|u| az fuźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatas ťĺzetési
szám|źn tcirténő jóváírĺĺs e|őirányzatźlt és a dologi kiadási e|őfuényzatát _ ĺjnként vá|Ia|tfeladat
_2.094,4 e Ft-tal megemeli foľgalomszźmúźiás és hatĺístanulmźny készítése címen.

17.t A Képviselő-testület a 29712013. (V[.17.) szőtmí hatfuozatában költségvetés
módosítással együtt döntött a fapótlás és kcĺmyezetvédelmi cé|tarta|ékfe1használásrĺról.

A Képviselő-testület
- az onkoľmźnyzatkiadás l1107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül a fapótlás
és k<irnyezetvédelem céltartalék - kote|ező feladat _ e|őiĺányzatłő| 5.590,0 e Ft-ot
átcsopoľtosÍt, a |1108-02 cím _ kötelező feladat - finanszírozási miĺkĺjdési kiadásokon belül
azirányítő szeľvi támogatásként folyósítotttźtmogatźts kiutalása e|őirányzatána2.000,0 e Ft-ot,
ťtnanszírozási felhalmozísi kiadásokon be\ťil az irányítő szervi támogatásként folyósított
tátmogatźs kiutalása eIoirźnyzatttta3.590,0 e Ft-ot aJőzsefvźrosi VaľosĹizemeltetési Szolsálat
,T1?x'trŕ,äffi\ło,ti,"*eltetesi 

Szolgźiat80103 cím _ kotęIezőfeladat _ n,,*,"ĺ,o",a,ĺ
mfüödési bevételeken belĹil a mfüödési kźnyitőszervi üámogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési szám|źn történő jőváítas előfuźnyzatźft és a dologi e|őirányzatát _ kötelező fe|adat _
2.000,0 e Ft-tal megemeli a cseľjék pótlĺísa, telepítése címen.
- a Józsefułárosi VáľosĹizemeltetési Szolgálat 80103 cím _ kötelező feladat _ ťlnanszírozźsí
fe|ha|mozátsi bevételeken beliil az irźnyítőszervi tźĺĺogatásként folyósított támogatás ťĺzetési
szźmlźn töľténő jóváírĺás előkányzatát és a fe|ha|mozási előfuényzatźú _ kote|ező feladat _
3.590'0 e Ft-tal megemeli csepegtető ĺjntözőrendszer és mészkősziklák telepítésére címen.



Í8.ĺ A Képviselő-testület a 300120|3. (VII.17.) szźtmű hatfuozatában költségvetés
módosítással egyiitt döntĺitt a Józsefuĺĺľosi Városüzemeltetési Szolgĺilat részéte tulmunka
költségéről és 2 db platós autó beszerzésérő|.

A Képviselő-testület
- az Önkormźnyzat kiadĺĺs 11107-01 cím műkĺĺdési cél és általanos taľtalékon beliil az
általános tartalék _ kĺjtelező feladat _ eLoirźnyzatań|' 10.045,0 e Ft-ot átcsoportosít a 1 1108-
02 cím _ kötelező feladat - finanszírozási felhalmozrísi kiadĺísokon beltil az irányítő szervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalasa e|őitźnyzataľa 5.600,0 e Ft-ot, a 11108-02 cím
_ ktjtelező feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irźnyítőszervi tźtmogatásként
folyósított támogatás kiutalása előitźnyzatára 4.445,O e Ft-ot a Józsefuarosi Vaľosĺżemeltetési
Szolgálat támogatása címén.
- a Józsefuarosi Varosĺizemeltetési Szolgálat 80103 cím _ kotelezo feladat _ ťlnanszítozási
fe|ha|mozási bevételeken belul az irźnyítőszervi trímogatásként folyósított tĺímogatás fizetési
szám|tn történő jóváíľás e|őirányzatźú és a beruházrĺsi kiadási e|őirányzatźLt _kote|ező feladat
_ 5.600,0 e Ft-talmegemeli két darab platós gépjármű beszerzése címen.
- a Józsefuáľosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ kĺjtelező feladat _ ťlnanszírozási

mtiködési bevételeken b.-Ii| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési
szőtm|án történő jóváírĺás e|óhźtnyzatát 4.445,0 e Ft.tal, és a kiadrás személý juttatás
elófutnyzatát 3.500,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzĄálruIés
előirźnyzatźIt 9 45,0 e Ft-tal megemeli túlmunka đíjazźsacímén.

19.l A Képviselő-testület a30Il20I3. (V[.17.) szálmthatározatbankĺiltségvetés módosítással
egyĺitt döntött a Losonci tén játszőtér játszóeszkĺizeinek javításaľól és annak költségeiről.

A Képviselő-testiilet
- az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általanos tartalékon beliil az
általános taľtalék - kĺjtelező feladat _ elÍSirźnyzatarőI3.80O,0 e Ft-ot átcsoportosít a 1t108-02
cím _ kötęlező feladat - ťĺnanszítozási felhďmozási kiadásokon belĺil az írźnyítőszervi
támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalĺĺsa e|otźnyzatára 3.800,0 e Ft-ot a Józsefuiíĺosi
VarostizemeltetésiSzo|gá|attémlogatásacímén.
- a Józsefuaľosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ kötelező feladat _ ťĺnaĺszírozási
fe|ha|mozási bevételeken belül az fuáĺyítôszervi támogatĺĺsként folyósított támogatźts fizetési
szźtm|án történő jőváírźs e|őfuźnyzatát és a beľuházási kiadási e|őfuányzatát_köte|ezĺĺ feladat
_ 3.800'0 e Ft-tď megemeli Losonci téri játszőtér játszőtén eszkcizeinek beszerzése címen.

20./ A Képviselő-testtilet a 309/2013. (V[.l7.) szétmu határozatźban kdltségvetés
módosítással egytitt döntcjtt az ővodźk és az oszirózsa Gondozó Szolgálat álláshelyeinek
móđosításaľól és ĺjsszefüggő ktiltségeiről.

A Képviselő-testület
- a keľületi önkormanyzati fenntaľtású napközi otthonos óvodfü engedéIyezetÍ,
kcizďkalmazotti álláshelyeit 20|3. szeptember | -iétőI az a|tlbbiak szerint hatźnozza

ĺntézmény
Nevelő munkát segítő (NoS)
alkalmazottiálláshelvek

Engedélyezett álláshely

2013.08.31 2013.09.01 vźitozás 2013.08.31 2013.09.01

Gyerek-Viníg Napközi otthonos
Ovoda T2 l2 0 30 30

Kincskeľeső Napközi otthonos
Ovoda 8 8 0,

'il -
20 20



Várunk Rád Napközi otthonos
Ovoda 7,5 6,5 -1 17,5 16,5

\apsugĺĺr Napkĺizi otthonos
Ovoda 6 6,5 +0,5 l6 16,5

Koszoru Napkĺizi otthonos
Ovoda 6 6,5 +0,5 t6 16,5

Hétszínvirag Napközi otthonos
Ovoda 6 6,5 +0,5 l6 16,5

Mesepalota Napközi otthonos
Ovoda 8 8 0 20 20

TA-TI-KA Napközi otthonos
Ovoda 9,75 8 -r,75 2r,75 20

tityp*g Napközi otthonos
Ovoda 6 6,5 +0,5 I6 16,5

Szivarvĺĺny Napktizi otthonos
Ovoda rl,f5 10 -r,25 27,25 26

Százszorszép Napközi otthonos
Ovoda 9,25 9 -0,25 23,25 23

Napraforgó Napközi otthonos
Ovoda 6,5 -1 17,5 16,5

Katica Bölcsőde és Napkĺĺzi
otthonos óvoda 10,5 9 -1,5 25,5 24

összesen r07.75 103 -4,75 266.75 262
a Katica Bĺilcsődę és Napk<izi otthonos óvodai |étszźlma 2a Katica Bĺilcsődę és Napk<izi otthonos ovoda
f<ĺre, összes létszáma 50,5 főľől 49 ffue móđosul.

eĺgedé|yezett főľől 24

- az oszitőzsa Gondoző Szolgá|at engedé|yezett|étszámát20Í3,08.01-tő1 89 Íiiről 90 Íőre
módosítja 1 Íő gépjáľművezetői álláshely bővítése érdekében.
- az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím - kötelező fe|adat _ ftnanszlrozási mfüĺiđési
kiadásokon beliil az . irányítőszervi tiĺmogatásként folyósított tiámogatás kiutalása
etrőfuányzatáÍól 806,0-e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11107-01 cím míikĺjdési cél és általanos
tartalékon beltil az.ältalánofiartalék _ kĺitele ző fe|adat _ előkźnyzatźra.
- az oszlrőzsa Gondo zó Szo|gálat 40100-01 cím bevételi finanszírozási működési bevételen

be|ul az irányitőszewi tĺĺmogatásként folyósított trímogatás fizetésí számlán történő jővźlfuása
_ kötelező feladat _ e|őbtnyzatát795,0 e Ft-tal, a kiadás _ kötelező feladat - személyi juttatĺĺs,
ezen belül a ľendszeres személyi juttatas előirźnyzatźt 552,0 e Ft-tal, a cafeteľia e|őfuényzatát
54,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺíľulékok és szociális hozzájaru|ási adó e|órźnyzatát 158,0
e Ft-tal a dologi előhźnyzatrán belĺil az SZJA e|őirányzatát l0,0 e Ft-tal, munkaľuhaľa 2I,0 e
Ft-tal megemeli 1 fő engedéIyezett|étszámbővítés miatt.
- Váľunk Rád Napkĺjzi o.tthonos óvoda 72t00-O8 cím bevéte\i finanszítozási működési

bevételen beliil az irĺĺnyítószervi támogatĺsként folyósított tamogatźs ťlzetési számlántĺjrténő
jőváítása _ kcitelező feIadat _ e|őirźnyzatźLt 492,0 e Ft-tal, a kiadás _ kote|ező feladat -
személyi juttatás, ezen beltil a rendszeľes személyi juttatás e|oirźnyzatát 342,0 e Ft-tal, a
cafeteria eloirźnyzatát 43,0 ę Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźljarulási



adó előiľányzatáń 99,0 e Ft-tal a dologi e|őirźnyzatĺĺn belül az SZJA e|őirźnyzatát 8,0 e Fĺtal
csökkenti 20|3. szeptember 1-tő1 1 Íiĺ álláshely-elvonás címén.
- a Napsugĺár Napközi otthonos Ővoda 72100-09 cím bevételi finanszírozrĺsi működési

bevételen belĹil az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźmltntĺjrténő
jóváírása _ k<jtelező feladat _ e|óirźnyzatźú 246,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen
belül a rendszeľes személyi juttatás e|iirźnyzatát 171,0 e Ft-tal, a cafeteria eioiiĺnyzatátzl,s
e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jrírulékok és szociális hozzájáruIttsi adó e\óirźnyzatáú 49,5 ęFt-
tal a dologi eIőirányzatán belĹil az SZJA eIőirźnyzatźLt 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptembeľ
l-től 0'5 fő álláshely-bővítés címén.
- a Koszoru Napközi otthonos ovoda 72I00-I3 cím bevételi finanszírozási mfü<jdési

bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tiímogatás fizetési számlĺĺn történő
jőváírása _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatźLt 246,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen
belül a ľendszeręs személyi juttatás e|oirányzatát l7I,0 e Ft-tal, a cafętĺ'ĺia e|oirényzatát fl,s
e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźljárultlsi adó előirányzatát 49,5 eFt-
tal a dologi előirźnyzatLín belül az SZJ A e|őfuányzatźLt 4,0 e Ft-tal megemeli 2OI3 . szeptember
1-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.
- a Hétszínvirág Napktizi otthonos óvoda 72IOO-I2 cím bevételi finanszírozási működési

bevételen belül az fuányítőszervi támogatásként folyósított támogatas fizetési szánl|źntörténő
jóváírása _ kötelező feladat _ e|őirányzatźú 246,0 e Ft-tal, a kiadas személyi juttatás, ezen
belül a rendszeĺes személyi juttatás e|őirźnyzatát I7I,0 e Ft-tal, a cafeteria e\őirőnyzattLt 2I,5
e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźru|ási adó e|őfuőnyzatéú 49,5 eFt-
tal a dologi előirányzatan belül az SZ]A e|őirźnyzatźLt 4,0 e Ft-tal megemeIi 2013. szeptembeľ
1-től 0,5 ftĺ álláshely-bővítés címén.
- a ľÁ-ľl-KA Nápkĺjzi otthonos ovoda 72I0O-04 cím bevételi finanszírozasi mtĺködési

bevételen belül az itányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szánĺiéntörténő
jőváírása _ kötelező feladat _ előirźnyzatźú 123,0 e Ft-tal, a kiadas személyi juttatás, ezen
belül a rendszeľes személyi juttatás előirźnyzatát 85,0 e Ft-tal, a cafeteria e\łSfuányzatát I|,O e
Ft-tal, a munkáltatót terhelő járuIékok és szociális hozzájáru|źtsi adó e\őirźnyzatátŁs,0 e Ft-tal
a dologi e|őirźnyzatrĺn belül az SZJA eLőirźrnyzatźLt 2,O e Ft-tal ciĺikkenti 2013. szeptembeľ 1-
tőI 0,25 fr álláshely-elvonás címén.
- a Pitypang Napközi otthonos óvoda 72100Ą5 cím bevételi finanszítozźsi működési

bevételen beliil az itányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatźs fizetési szám|źntörténő
jőváírźsa _ kötelező feladat _ e|oitźnyzatźLt 246,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen
belül a rendszeres személyi juttatás e|íĺirźnyzatát 17 I ,0 e Ft-tď, a cafeteľia e\őfuźnyzatát 2I,5
e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájnulási ađó elohźnyzatźú 49,5 ęFt-
tal a dologi e|őitányzatĺán belül az SZJ A e|óirányzatźlt 4,0 e Ft-tal megemeli 2013 . szeptember
l-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.
- a Sziváĺvany Napk<izi otthonos ovoda 72I0O-I1 cím bevételi ťlnaĺĺszírozási mfüödési

bevételen belül az írźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|ántĺiľténő
jőváírása _ kcĺtelező feladat _ e|őirźnyzatźń 616,0 e Ft-tal;. a ťiađas személyi juttatźs, ezen
beltil a rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatźLt 427,0 e Ft-tal, a cafeteľia e|őirźnyzatát 54,0
e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozztýaru|asi adó előirźnyzatźú |25,0 e
Ft-tal a dologi e|őfuźnyzatźn behll az SZJA e|őirźnyzatát 10,0 e Ft-tal csbkkenti 2013.
szeptember l-től |,25 fő álláshely-elvoniís címén.
- a Szźnszorszép Napktizi otthonos óvoda 72|00Ą0 cím bevételi finanszírozási mfüödési

bevételen beltil az irźnyítőszewi támogatźtsként folyósított támogatás ťĺzetési szĺĺmlán tĺiľténő
jőváúrása _ kĺitelező felađat _ e|őirźnyzatéLt I23,a e Ft-tal, a kiadás személyi juttatas, ezen
beliil a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát 85,0 e Ft-tal, a cafeteria eIoirányzatát 11,0 e
Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźrulźĺsi adó e|őirźnyzatátfs,0 e Ft.tal
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a dologi e|oirźnyzatźn belül az sZJ A elohányzatźLt 2,0 e Ft-tal cs<jkkenti f0I3 . szeptember 1 -
tóI 0,f5 fő álláshely-elvonás címén.
- a Napraforgó Napközi otthonos Ővoda 721100-07 a cím bevételi ťĺnanszírozÁsi mfüĺjdési
bevételen beliil az irĺĺnyítószervi támogatasként folyósított trímogatás fizetési szźm|źntörténő
jőváírása _ ktitelező feladat _ eLőirényzatéń 492,0 e Ft-tal, a kiadás személyi jutüatás, ezen
beliil a rendszeres személyi juttatás előirźnyzatát 342,0 e Ft-tal, a cafeteia e|őiĺźnyzatát 43,0
e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźtjáruIási adó e|őirźnyzatát 99,0 e Ft-
tal a dologi e|ofućnyzatan belül az SZJA eLőirtnyzatát 8,0 e Ft-tal csökkenti 2013. szeptember
1-től 1 fő álláshely-elvonás költségvetési fedezete címén.
- a Katica Bölcsőde és Napkĺĺzi otthonos ovoda 7T100-16 cím bevételi finanszírozási
miĺkĺidési bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tamogatiís fizetési
szám|źn történő jóváírása _ kötelező feladat _ előirźnyzatát739,0 e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás, ezen belĹil a ľendszeres személyi juttatás e|őirttnyzatát 513,0 e Ft-tal, a cafeteľia
eIőirźnyzatát 64,5 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó
e|őirźnyzatát 149,2 e Ft-tal a dologi előitźnyzatan beltil az SZJA előírźnyzatát 12j e Ft-tal
csökkenti 2013. szeptembeľ l-től 1,5 fő álláshely-elvonás címén.

il. Polgáľmesteľĺ és ĺntézményvezetői átraházott hatáskörben tłiľtént módosítások, a
2013. évi ktiltségvetésľől szőlLő 9ĺ20ĺ3.(II.22.) iinkormányzati ľendelet 21. $ és 23. $
fel ha ta Ima zás a a|apj án

I.t Az onkoľmányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésén beliili átcsoportosítás válrt

indokolttá 1 db IPAD mini 16GB táb|agép beszeľzése céljából, melyet a Polgáľmester és a
J e gy ző źfinlházott hatáskörb en j óvaha gyott.

- A Polgĺĺľmesteri Hivatal kiadás I220I-0| cím - kötelező feladat _ dologí e|oitćnyzattn
belül a kiséľtékú táĺgyi eszkozbeszerzés előiľányzatźrőI 110,0 e Ft-ot átcśoportosít a
felhalmo z źsi e|őiĺ źny zatr a.

- A Polgármesteľi Hivatal l22f0l-0| cím - kĺitelező feladat - finanszírozási működési
bevételeken belül az irźnyítőszewi ttłnogatásként folyósított tĺímogatás fizetési szźml|áln
töľténő jőváirása e|őirźnyzatarőI 110,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a finanszírozasi felhalmozási
bevételeken belül az iĺźnyitőszerui tźnnogatásként folyósított támogatas fizetési szám|án
történő j őv áir ésa elóir źny zatźlr a.

- Az onkoľmĺányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ ťtnanszírozási mfüödési
kiadásokon beliil"az irányítószervi tĺímogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása
e|őirźnyzatáról 110,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a finanszíľozási felhalmozźsikladźlsokon belül
az ir ány ítős zervi támo gatásként fo lyó s ított támo gatas kiutal ása eloír źny zatźtr a'

2.ĺ A Polgármesteľ átnlhazott hatráskÓrben az Auróľa utcai rendelőben ta|źihatő győgyszertźlr
éľtékbecslése céljából móđosította az onkorm ányzatktiltségvetését.

- Az onkoľmĺĺnyzat kiadás 1|706-02 cím _ kĺjtelező feladat _ kiadás dologi e|őirtnyzatźn
belül az egyéb iizemeltetési,közbeszerzési díjak e|őirźnyzataľól 85,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11706-02 cím - tjnként vállalt feladat _ dologi e|őirźnyzatan belül az egyéb
iizemelteté s éľtékbecs |és e|őir źnv zatár a.

3./ A*Polgármesteľ átľrrh ázott hatźskorben a VIII. keľület Baĺoss u. 103. bölcsőde épüIet
vźl|aszfalátépítése érdekében módosította az onkoľmáĺyzatköltségvetését.

- Az onkormanyzat kladäs tI602 cím - önként vállatt feladat _ dologi, ezen belĹil a
Iakőházak é|etveszé|y eIhźrítása és gázhźiőzat csere e|tiiľtnyzatźrőI 2.056,0 e Fĺot
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átcsoportosít a kiadás 1160l cím dologi _ kĺitelezó feladat _ intézméĺyi éptiletek
életveszélyę|hétrításaésgźľ:hźlózatcseree|őirźnyzatfu a.

4.l ÄPoIgármester átruhĺázott hatĺĺskĺjrben a VIII. kertilet Csobánc utca, Váľunk Rád óvoda
á|menrryezet kialakítása, a VIII. Keriilet Baross u. 103. bĺĺlcsőde épület váiaszfa| átépítése
érdekében módosította az onkoľm źnyzatköltségvetését.

- Az onkoľmányzat kiaclás 11601 cím - ktitel ezó feladat_ intézményi életveszély elhĺľítás
és gázhźiőzat csere dologi elóirźnyzatźÍő| 9.4|3,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1t601
cím - kcĺtelező feladat - intézményi életveszély elhárítás és gźaháIőzat csere
eIőirźnyzataľa Csobánc u. és Várunk Rád ovoda á|menĺlyezet kialakítasára Kisfalu Kft.
díjazźsáva| egyutt 5.263,7 e Ft, Baľoss u. 103. bcilcsőde váIaszfal átépítése Kisfalu K-ft.
đíjazásźtval egyiitt 4.149,3 e Ft címén.

5.l A Polgármester átruházott hataskĺiľben Santha Péterné alpolgármesteľ saját keret
előfuźnyzataról átcsoportosítást hagyott jővá a Jézus Szíve Templom Musica Sacra kórus
testvérkórusanak elszállásolása ktiltségeinek támo gatása érdekében.

- Az onkormĺínyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belül Santha
Pétemé alpolgrĺľmester saját keret műkĺĺdési céltaľtalék _ önként vá||a|t - e|őfuźnyzatźrőt
300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím mtĺktidési célú ěúadott péĺueszkoz
ĺinként vállalt - e|őlrźnyzatara.

6./ A Képviselő-testiilet I4I|20I3. (IV'17.) szĺĺmú hatfuozatában felsorolt utak közvilágítĺís
hiányosságainak megsztintetése érdekében engedéIyezési és kiviteli tervdokumentumok
elkészítése céljából a Polgármesteľ az onkormanyzat költségvetésén beliil előiranyzat
átcsopoľtosításaról dtjntĺĺtt.

- Az onkormĺínyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon be|i| az
álta]ĺános taľtalék - kötelező feladat - e|őirćnyzataľól 5.400,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas
l1601 cím felhalmozási előiľányzatálra_ kötelező feladat _ .

7.l Az onkormĺĺnyzat KAB-KEF-I2-8084 szémű Kábítőszet Egyeńető Fórum pá|yázati
összege a költségvetés dologi e|oirźnyzataĺa keľĺilt módosításra, azonban a végrehajtás során
béľjellegíĺ megbízási díj kifizetésre kerĹilt sor, ezért a Polgrírmester átruhźnott hatásköľben
módosította a kdltségvetést.

- AÝ, onkoľmanyzat kiadás 11301 cím dologi _ <inként vállďt felađat _ e|őfuányzatźnőI78'9
e Ft-ot átcsoportosít a szeméIyi juttatĺás megbízźsi đíj e|őirányzatára 63,5 e Ft-ot, a
munkáltatót terhelő jáľulékok előfuányzatfua |5,4 e Ft-ot.

8.ĺ Az Ánop p-áIyázat írás díjĺának kifizetése érdekében a Polgáľmester saját hatásköľben
módosította az onkorm ányzat költségvetését.

- Az onkoľmányzat kiadás tL706-02 címen beltil a dologi kozbeszerzési díjak. kĺjtclcző
feladat _ eIőirányzatfuő| 254,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi egyéb tizemelési kiadások -
önként vállďt feladat _ e|őirányzatfua.

9.ĺ A Polgáľmesteľ átnlházott hatáskĺirben Sántha Péterné alpolgĺírmesteľ saját keľet
e|oirźnyzataľól átcsoportosítlíst hagyott jóvźL I db PoP UP DISPLAY beszeľzése érdekében.

- Az onkoľmĺĺnyzat kiadás 1l107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belüt Santha
Pétemé alpolgármester saját keret céltaľtalék - ĺinként vá|La\t feladat _ e\őirźnyzatfuőI
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190,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím - önként válIalt feladat _ beruházási,
feIha|mozási előir źny zatár a.

10./ A Polgármestet źtruhźzott hatáskĺjrben a vĺĺrosmarketing céltartalék elóírtnyzatźLről'902,4
e Ft-ot csopoľtosított át molinőkbeszerzése éľdekében.

- Az onkormĺínyzatkladás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon beliil a
városmaľketing céltaĺtalék - önként vállalt feladat _ előiranyzatátő| 902,4 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadas 1160l cím - cjnként vállalt feladat _ dologi e|oirányzatára.

11.ĺ A Polgármestet átruházott hatáskĺiľben bérbeszámítás miatt átcsoportosítást hagyott jóvá.

- Az onkormanyzatbevétę|i 11601 cím - kĺjtelezo feladat_intézményi múk<iđési bevételi
előfuźnyzaton beliil a Pľáter utcai Iskola épület bérleti díj előirĺínyzatárőI10.l95,3 e Ft-ot
átcsoportos it a P rźúer utcai Iskola épület bérbeszámítás előirany zatáta.

- Az onkoľmĺínyzat kiadás |1602 cím dologi e|őirźnyzatán beliil a Víg u. 39. bontás _
önként vállalt feladat e|őfuźnyzatétrő| 5.000,0 e Ft-ot, a 11602 cím dologi
kéménykaľbantartás _ kötelező feladat - e|oirányzatá,ľőIf.67I,3 e Ft-ot, a 11601 cím
felújítási előhěnyzatźn belül az Intézménymtĺkĺidtetési Kĺizpont helyiségeinek felújítasi -
kötelező feladat _ e|őirźtnyzatárő| 524,0 e Ft-ot, a 11601 címbenlhźnLísi, felhalmozĺási
elolrźnyzatĺín belĺil a Nagýemplom utcai btilcsőde tetőtér beépítése - önként vállalt
feladat _ előfuźnyzatfuő| 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím dologi
előfuźnyzatan belül a Práter utcai Iskola épület bérbeszźtmítása _ kötelező feladat _
e|őtrźnyzatáĺa 5.055,9 e Ft-ot, a 11601 cím felújítási előirányzatán belül a Práter utcai
Iskola épiilet bérbeszímítása _ kötelező feladat _ eLőitźnyzatfua 5.139,4 e Ft-ot.

ilI. Egyéb gazdálkodási okok miatti, és a kiiltségvetési szer.vek vezetői által javasolt
e|őirányzatmĺódosítások,valamÍntelőÍrányzatkorrekciók

1.ĺ A Biztos Kezdet Gyerekhĺĺz progľam tĺĺmogatási szęrzodése a ttĺnogatási pénzeszkoz
lęutalását ktjvetően érkezett meg, erľe tekintettel a támogatási összeg fe|haszná|ástra
vonatkozóan a mźr jixáthagyott kĺiltségvetési eIóhźnyzatok módosítása szfüséges az a|áírt
szerződés alapjan.

A Képviselő{estiilet
- az onkotmźnyzat kiadás 11108-02 cím finanszítozási működési kiadáson beltil az
irźnyítőszervi tźtrĺogatásként folyósított támogatas kiutalása - önként vállalt feladat -
előľányzataÍól 308,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím finanszítozási felhalmozási
kiadáson belu| az irĺĺnyítószeľvi tamogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása - ĺjnként vállalt
felađat - e|őir tny zatár a.

- azEgyesített Bölcsődék 40100-02 cim bevételi ťlnanszírozási műktjdési bevételen belül az
iráĺyítőszervi támogatasként folyósított támogatás ťtnarszírozási szám|án töľténő jőváírása -
önként vá||alt fe|adat _ e|őirźnyzatfuőI 308,0 e Ft-ot átcsoportosít a ťtnanszíÍozźsi
felhalmozási bevćtclcn bcliil az irrínyítószcrvi trĺmogatáskćnt folyósított támogatás
ťtnanszíĺozási szźtm|źntörténő jóvźlírása - ĺinként vállalt feladat _ előirányzatáta.
- azEgyesített Btilcsődék 40100-02 cím Biztos Kezdet Gyerekhaz program kiadás - önként
vźila|t feladat _ személyi juttatás előirźnyzatźról 460,8 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő
járulékok és szociális hozzźtjáru|ási adó eLőitányzatfuő| |24,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi
e|őirźnyzatraz77,2 e Ft-ot, a felhďmozás előiranyzatáraZf},O e Ft-ot, felújítás e|őirźnyzattra
88,0 e Ft-ot a támogatási szerződés alapján.
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2.l A f0|3. június - július havi bérkompeluáciő összege t8.|74,| e Ft, melyet a központi
kĺiltségvetés Íinanszírozott. Intézményenként tészLetene az előterjesztés IIU.Ż. számu
mel l éklete tarta\maz za.

A Képviselő-testiilet
- az onkotmźnyzat 11108-02 cím - kote|ezo feladat _ bevételi helyi önkormźnyzatok
általános mfüĺjdéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatźú
és a kiadás ťtnaĺszitozási műktjđési kiadások e|oitźnyzatán bęlül aZ irányítószervi
trímogatásként folyósított tĺímogatás kiutalasa - kötelező feladat _ e|óirźnyzatát |8.|74,1 e Ft-
tal megemeli bérkomp enzáciő központosított állami támogatása címén.
- a költségvetési szervek bevételi és kiadási e|őirźnyzatát - kötelező feladat _ az e|őterjesztés
III/2. pontja mellékletben részletezettek aLapjźn megemeli a 2013. évi június _ július havi
béľkompenz áciőja címén.

3.l Az EgészségĹigyi Szolgálat oEP bevételi tobblet I.245,0 e Ft, melyet az iĺtézmény
beruhĺŁásra - infoľmatikai fejlesztés _ fordít.

A Képviselő-testiilet
- azBgészségügyi Szolgálat 50100 cím - kcitelező fe|adat - bevételi műkĺjdési célú támogatás
źilamháztaÍtáson beliilről - oEP - előitányzatát és a kiadás beruházás _ vagyonéľtékú jog
infoľmatikai progľamok vásaľlása 736,6 e Ft, gépek beszerzése 508,4 e Ft _ e\őfuźnyzatźú
1.245,0 e Ft-tal megemeli.

4.l A Polgáľmesteri Hivatal Anyakönyvi Iľodá;a éves bevételi előirrĺnyzatźú mźr teljesítette,
vaľhatóan év végéig 900,0 e Ft többletbevétel teljesül. A bevételi többlet aziroda feladatainak
ellátásához (speciális iľodaszeľek, nyomtatvrányok) beszeľzésre szfüséges, ezért javaso|t a
Polgármesteľi Hivatal bęvételi és kiadási előirźnyzatának megemelése.

A Képviselő-testület
- a Polgármesteľi Hivatal I2I04 cím - államigazgatásí feladatok - bevételi
intézményműk<idési bevétel és a kiadás dologi e|őirźnyzatát 900,0 e Ft-tal megemeli bevételi
t<jbblet és annak felhasználĺása címén.

5.ĺ A Józsefurĺrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ pénzmaradványának
jővźhagyásakor 280,0 e Ft személyi juttatásként keľiilt áthozata\ra a 2013. évi
kciltségvetésben, azonban a kiťĺzetés dologi kiadásnak minősül, ezért az átcsoportosítás
indokolt.

A Képviselő-testtilet
- a Jőzsefvaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺĺzpont 40100 cím - kotelező feladat _
kiadás személyi juttatás elóirtnyzatan beliil a megbizźtsi díj előinányzatźrő| 280,0 e Ft-ot
átc s op oľto sít a kiadás đol o gi e|őír źny zatźtr a,

6./ Parko|ás megváltás címén 11.500,0 e Ft bevételi tĺibblet teljesült az onkormtnyzat
költségvetésében, mellyel javasolt a bevételi és a kiadás parkolás megváltiĺs felhalmozási
cé|tartalék e|oir ány zatának me gemelé s e.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormányz-at |I502 cím - kötelező feladat _ bevételi fę|ha|mozźlsi célú áťłett
pénzeszkoz e|őirőnyzatát 11.500,0 e Ft-tal megemeli paĺkolás megváltás címén és ezzeI
egyidejűleg a kiadás II|07-02 cím felhalmozźsi céItartalékon belül a paľkolás megváltás
felha|mozási céltaľtalék - önként vá||a|t - eIőlrźnyzatźú I|.500,0 e Ft-tal megemeli.
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7.l A Jőzsefuaľosi Vĺĺrostizemeltetési Szolgálat ktiltségvetésének módosítĺsa az a|ábbíakmíatt
indokolt:

a) Cafetériával kapcsolato s egyéb kĺiltsé gek átcsoportosítása :

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat 11108-02 cím kiadás mfüödési ťlnaĺszitozási kiadásokon beltil a -
ktitelező feladat az irányítószeľvi támogatásként folyósított trímogatás kiutalása
e|őfuźnyzataľól 50.0 e Ft-ot átcsoportosít a t1108-02 cím kiadás miĺködési finanszírozá'si
kiadásokon beltil - önként vállalt feladat _ az ĺĺźnyítószervi támogatásként folyósított
támo gatás kiutalása előír źny zatát a.
- a Józsefuaľosi Varostizemeltetési Szolgálat 80101 cím bevételi műkcjdési finanszírozási

bevételeken belĹil - k<itelező feladat _ az fuźnyítószervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźlmlźn tĺiľténő jőváírźsa e|őfuźnyzataÍól 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a 80101 cím
bevételi műk<jdési ťlnarĺszírozĺísi bevételeken beltil - önként vállalt feladat _ az irtnyitószervi
támogatĺĺsként folyósítotttátĺlogatźls f,lzetési szám|źntörténő jővźtírása elóirźnyzatára.
- a Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat kiađás 80101 cím dologi - kĺjtelező feladat _
e(őfuányzatláÍól 50,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 80101 cím dologi _ önként vźi|a|t feladat _
e|őirźnyzatźtta'

b) Cégautó adőbeťlzetési kötelezettség miatt címek ktjztjtti átcsoportosítas:
A Képviselő-testiilet
- a Józsefuĺĺrosi Varosiizemeltetési Szolgálat 80102 cím bevételi működési ťlnanszkozási
bevételeken beliil - önként vá||a|t feladat _ az irźnyítószervi támogatásként folyósított
tamogatas fizetési szźm|źn tciľténő jővźtfuása e|i5irźrĺyzatárő| 867,0 e Ft-ot átcsoportosít a
80103 cím bevételi működési finanszirozási bevételeken belüt - kötelező fe|ađat _ az
fuátnyítőszewí támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő jőváírása
e|őiĺźlnyzattra.
- a Jőzsefvaľosi VĺĺľosĹizemeltetési Szolgálat kiadás 80102 cím dologi - önként vźůIa|t feladat
_ eLĺ5fuźnyzatańlr 867,0 e Ft-ot átcsoportosít a 80103 cím đologi _kotęIezó vállalt feladat _
elóirányzatáĺa.

c) Biztosítási díj fedezet címek közötti átcsoportosítás: 
.*a| '

A Képviselő-testĹĺlet
- a Józsefuĺíľosi Varostizemeltetési Szolgálat 80102 cím bevételi mfüödési finanszírozási
bevételeken beltil - ĺĺnként vállalt fe|adat _ az irźnyítőszervi..tLímogatásként folyósított
támogatás fizetési szźrĺiźn történő jőváirása eLĺőlĺźnyzatarő| 32,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 80103
cím bevételi műkĺjdési fIĺranszírozásibevételeken belül - kötelező feladat _ az fuźnyítószervi
támogatásként folyósított tiĺmogatás fizetési szám|źntĺiľténő jóváítźsaelőirźnyzatfua.
- a Józsefuaľosi Viíľostizemeltetési Szolgálat kiadás 80102 cím dologi - önként vállatt feladat
_ e|őirźnyzatarő| 32,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 80103 cím dologi _ ktjtelező fe|aďat _
e|oirźnyzatźtra.

d) A Teleki téľi ideiglenes piac őtzésére a kciltségvetési fedezetet a Képviselő-testtilgt béľ és
jĺĺľulékai címén biztosította a ktĺltségvetési szervnek, azonban az ntézmény ktilső
szo|gáitatási szerzóđés keretében |átjae| a feladatot.
A Képviselő.testiilet
- a Józsefuĺĺľosi. Varostizemeltetési Szolgálat kiadás 80105 cím - kötelezo feladat_ személyi

juttatás eIőirźnyzatźltőI 7.128,0 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő jĺĺľulékok és szociális
hozzź$źtrulźtsi adó e|őirźnyzatarő| |.925,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi kiadási előfuźnyzatra.

e) A költségvetési szerv Munkaügyi bírósági perben felpeľessel peren kívül megegyezett
I.200,0 e Ft kĺírtérítés megfizetésében. Akárt&ítés összegét az iĺtézmény a bérmegtakarítása
terhére fizetné ki.
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A Képviselő-testiilet
- a Józsefuaľosi Váľostizemeltetési Szolgálat kiadás 80101 cím _ kötelező feladat _ személyi

juttatás, ezen beltil a ľendszeľes személyi juttatasok előirínyzatfuő| 945,0 e Ft-ot, a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźtjfuulási ađó e|őirźnyzatfuő| 255,0 e Ft-ot
átc s op orto s ít a kiadĺís dolo gi e|(5ir tny zatár a.

Đ A LÉLEK Pľogram szerinti lakasok villamos-mérőóľak cserejére a kĺiltségvetési fedezetet
az intézmény beruhazási előiĺányzatként kapta meg. A kivitelező a szźtm|át villanyszerelési
munkálatoknak szám|źztalre, ezért abęruházás, fęlhalmozasrőI az átcsoportosítás indokolt a
dologi e|őirźnyzatĺa. Továbbá címek köztitti átcsoportosítás is indokolt a
telepiilésüzemeltetésről a lÉlpr-Haz _rÉrpr Programľa.

A Képviselő-testület
- az Önkormźnyzatkiadrás 11l08-02 cím - önként vĺíllalt feladat - felhalmozásíťlnanszírozásí
kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|ofuényzatálrő| 2.400,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas 11108-02 cím - önként vállalt feladat _
múködési finanszírozási kiadásokon belül az irĺínyítószervi támogatásként folyósított
tĺímo gatás kiutalĺás a e|őit źny zatár a.
- a Józsefuaľosi Várostizemeltetési Szolgálat bevételi 80104 cím - önként vállalt feladat -
ťlĺanszírozĺási felhatmozási bevételeken beliil az irźnyitőszewi trĺmogatásként folyósított
támogatás ťtzetési számlěn történő jőváírása e|őhźnyzatźLrőI2.400,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
bevételi 80104 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási mfütĺdési bevételeken beliil az
irĺínyítószeľvi tĺímogatásként folyósított trímogatĺĺs fizetési szźtmlźn történő jőváfuása
eLőirźnyzatfua.
- a Józsefuiáľosi Viíľostizemeltetési Szolgálat kiadrís 80104 cím - önként vállalt feladat _
beruhazási, felhalmozási előirrányzatárő| 2.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 80104 cím -
önként vállalt felađat - dologi e|őirányzatára.

g) 
^z 

ostermelői Piac |éÍ;ehozásźú:roz, kialakítasĺához az onkoŕmányzat beruházásra,
fe|ha|mozátsra 2.000,0 e Ft-ot biztosított a kciltségvetési szervnek. A felhasznĺílás sorĺín az
értékek miatt abeszerzések dologi kiadasnak minősülnek, ezért az átcsoportosítás indokolt'

A Képviselő-testület
- az onkoruntnyzat kiadĺĺs 11108-02 cím - kötelező feladat _ felhalmozási finanszítozási
kiadásokon belül az iľányítószervi tĺĺmogatásként folyósított támogatĺĺs kiutalása
elíĺfuányzataÍő| I.690,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadlĺs 11108-02 cím - k<jtelező feladat _
műkĺidési ťlmanszírozźsi kiadásokon beltil az irárryítószervi támogatásként folyósított
támo gatás kiutalás a e|ők źny zatáĺ a.

- a Józsefuárosi Varostizemeltetési Szolgálat bevételi 80105 cím - kote|ező felađat -
ťĺnanszírozasi felhalmozĺási bevételeken belul az irányítószervi tamogatásként folyósított
támogatás ťĺzetési szźlriźn történő jőváítása e|őirźnyzatáÍól 1.690,0 e Ft-ot átcsoportosít a
finanszíroziísi működési bevételeken belül az hźnyítőszervi tamogatásként fotyósított
támogatásťlzetésiszám|éntöľténő jóváfu ásaeLőirányzatźra.
- a Jőzsefuaľosi Váľosiizemeltetési Szolgálat kiadĺás 80105 cím - kötelező feladat _
beruhazási,felhalmozlĺsi előiľĺĺnyzatźttőI1.690,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi e|őirźnyzatára.

h) A rÉrpr Pľogĺam szerinti lakások magas ktĺzĹizemi díjai miatt aZ intézmény
költségvetésén belĹili átcsopoľtosítĺĺsokľa és költségvetés módosításra van szfüség, miután
vźtthatőan a lakók aszźmlrźů<at egy ĺisszegben nem fogiák tudni megtéľíteni.

A Képviselő-testĺ.ilet
- a Józsefuarosi Vlírosiizemeltetési Szolgálat bevételi 80102 cím - önként vállalt feladat -
ťĺnanszítozási mfüödési bevételeken beltil az iĺĺínyítószervi tĺímogatásként folyósított
támogatás ťtzetési szźm7źn történő jőváirása eLőítányzatárő| 776,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
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bevételi 80104 cím - önként vźů|a|t feladat - finanszírozasi múkcidési bevételeken beliil az

iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán torténő jővźirésa
elóirźnyzatéra.
- a Józsefuarosi Vĺĺrostizemeltetési Szolgálat kiadás 80104 cím - onként vállalt feladat _

személyi juttatás, ezen belül a ľendszeres személyi juttatások e\őlrányzatćLrő| 1.524,0 e Ft-ot, a

munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájáru|ási adó eIoirtnyzatźrőI 546,0 e Ft-ot
átcs op oľto sít a kiadas do 1 o gi e|oir źny zattr a.
. a Józsefuaĺosi Varosüzemeltetési Szolgálat kiadás 80102 cím - ĺjnként vállalt f.eladat -
személyi juttatás, ezen beltil a rendszeres személyi juttaťások e|őírźnyzatźEőI 87,0 e Ft-ot, a

munkáltatót terhelő jrírulékok és szociális hozzźtjaruIasi adó előirtnyzatźrő| f5,0 e Ft-ot, a
dologi kiadások e|őirźnyzatfuől 664,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 80104 cím - önként vállalt
feladat _ dologi e|óirźnyzatźra'
- a Józsefuaĺosi Városiizemeltetési Szolgálat 80104 cím bevéteLi intézményi múködési
bevétel és kiadás dologi e|óirényzatát l ,47 5 ,0 e Ft-tal megemeli továbbszam|źnás cimén.

i)Továbbszámlźuások miatt az ntéz.nény bevételi és kiadási előirányzatát 1.400,0 e Ft-tal
szfüséges megemelni.

A Képviselő-testtilet
- a Józsefuáľosi Varosiizemeltetési Szolgálat bevételi intézményi mfüödési bevételi
elóirźnyzatát a 80101 címen - kötelező feladat _ 179,0 e Ft-tď, a 80103 címen - kötelező
feladat _ I.22I,0 e Ft-tal és a kiadás dologi e|őirźnyzatát 80101 címen - kötelező feladat _
l79,0 e Ft-tal, a 80103 címen - kötelező feladat _ |.221,0 e Ft-talmegemeli.

j) Kĺlzfogla|koztatás címén az intézmény 2.635,0 e Ft-ot ťtzetett ki, melyből a Munkaügyi
Kĺĺzpont 2.108,0 e Ft-ot megtéľített. Az 527'0 e Ft <inĺész fedęzete az onkoľmányzat
mfüödési cél és általĺínos taľtatékrín belül a kcĺzfoglalkoztatás ĺjnľész céltaľtďékan biztosított.

A Képviselő-testĹilet
- az onkorĺnźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon belül a

közfoglalkoztatás önľész - kötelező feladat - előirányzatźról 527,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím mfüödési ťĺnanszirozási kiadasokon beltil az irányítószeľvi
támogatásként -folyósított támogatás szám|tra tĺjrténő utaláśa kĺĺtelező feladat L
e|oirźnyzatźra.
- a Józsefuáľosi Vĺĺĺosiizemeltetési Szolgiílat bevételi 80103 cím - kötelező feladat -
működési célú támogatás átlamháztartáson belülľől előlĺźnyzatát2.108,0 e Ft-tal, a működési
ťtnanszítozási bevételeken belĹil azirźnyítőszervi tiĺmogatasként folyósított tĺĺmogatás fizetési
szźnĺián tĺirténő jőváítása _ kötelező feladat - e|őirźnyzatźú 527,0 e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás - kötelező feladat - e|őirényzatät 2.32|,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és

szociális hozzájźrulási adó - kĺjtelező feladat _ e|olrźnyzatźú314,0 e Ft-tal megemeli'

8.ĺ ovodánatási támogatásból 27O,O e Ft keľült visszaťlzetésľe a központi kĺjltségvetésbe,
ęzért az onkormĺínyzat bevételi és kiadási előirányzatát csökkenteni kell.

A Képviselő-testiilet
. az onkormźnyzat 11304 cím bevételi helyi cinkoľmrányzatoHá|Eltános mrĺkĺjdéséhez és

ágazati feladataihoz kapcsolóđó állami támogatasok - kötelező feladat - e|őírźnyzatźń és a
kiadas lakosságnak juttatott szociális ľászorultsági támogatás - kötelező feladat _ előirźnyzatát
2]0,0 e Ft-tal csökkenti.

9./ A pľémiumévek programban résztvevők utĺĺn központosított źllIami támogatásként 2013. II.

negyedév után 1.316,0 e Ft illette megaz onkoľmanyzatot.

A Képviselő-testület
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- az onkormźnyzat 11108-02 cím. kötelező feladat _ bevételi helyi önkormártyzatok
általános mfütidéséhez és ágazati fetadatihoz kapcsolódó áltami támogatások előirányzatát és
a kiadas ťlnanszírozási műkĺidési kiadások e\őbźnyzaténbeltĺl az irĺínyítószervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása _ kötelező feladat _ e\oirtnyzatát I.316,0 e Ft-tal megemeli a
prémiumév ek 20 13 . II. negyedévi kĺizpontosított állami tlámogatás címén.
- a Polgrírmesteń Hivatal lff02 cím Íinanszírozási mfüödési bevételeken beltil az
irźtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źntöľténő jőváíĺás_ kötelező
feladat - és kiadási szeméIyi juttatĺáson belül a külsős személyi juttatás - bér - kĺjtele ző fe|adat
_ 1.013,0 e Ft, cafetéria - önként vĺĺllalt 22,0 e Ft - előiranyzatéú 1.035,0 e Ft-tal, munkáltatót
teľhelő jĺĺrulékok és szociális hozzźljźruIási adó e|őkányzatát - szociá|ís hozzájźrutasi adó _
kötelező feladat - z73,0 e Ft, EHo - tjnként vá|Ia|t feladat _ 4,0 eFt- e\óiĺányzatáú277,O eFt-
tal, dologi e|óirźnyzatrán beltil az SZJA - önként vállalt feladat _ előirźnyzatźt 4,O e Ft-tď
megemeli a prémiumévek 2013. II. negyedévi központosított allami támogatás a címén.

lo.ĺ Állami támogatások és azok mutatószámainak felülvizsgálatakor április és június
hónapban az a\źhbi módosítások tĺirténtek:

a) Szociális ágazat
időskoruak goĺđozőháza
bölcsődei ingyenes étkeztętés
bölcsődei gyermekek napk. ellátasa
szociális étkeztetés
gyermekek átmeneti otthona

a) összesen
cél és általĺínos tartalékon belül az
elóirtnyzatźltahe|yezni.

A Képviselő- testiilet
- az Önkormźnyzat bevételi 11108-02 cím - kötelező feladat _ helyi cĺnkoľmányzatok
általános miíködéséhez és ágazati fe|adataihoz kapcsolódó áltami támogatások e|őĺrányzatát
és a kiadás l 1 1 07-01 cím miiködési cél és általanos tartalékon belÚll az állami támogatĺísok
évkoziváItozźsa- kötelező feladat _előirźnyzatźń2328,7 e Ft-tal megemeli'

b) oktatásĹnevelési ágazzt
Ingyenes és keđvezményes gyermekétkeztetési támogatas lemondás - 2.550,0 e Ft,
melynek fedezetéül a működési céI és általanos taľtalékon beltil az á|Iarĺlitámogatások évközi
vá|tozásacéltartalékeIőirźnyzatot jelölömmeg.

A Képviselő- testület
- az onkormźnyzat bevételi 11108-02 cím - kote|ező feladat _ helyi önkormányzatok
általános mtĺködéséhez és ágazati fe|adataihoz kapcsolódó állami tźtmogatások előiľĺĺnyzatát
és a kiadás l1l07-01 cím működési cél és általrínos tartalékonbeltil az állami trímogatasok
évk<izi váItozása- kö,telező feladat _ eLőirányzatát2.550,0 e Ft.tal csökkenti.

c) Az étkeztetés a ktiltségvetési szeľveknél céljellegu e|őlĺźnyzat' a lemond ás miatt az
intézméĺyek kĺĺltségvetésének módosítása is szfüséges.

A Józsefuárosi IntézménymÍĺködtető Központ
kiadás térítési dĺj int.finansz

72103 cím oktatásíintézmények étkeztetésénél +290,8 e Ft +407,0 ęFt - |16,2 eFt
72102 cím nevelési intézmények étkeztetésénél -364I,2 eFt -366,3 eFt -3.f74,9 eFt

+8.215,0 e Ft
+ 510,0 e Ft
- 9.882,0 e Ft
+2.214,4 eFt
+I.27I,3 eFt

+2.328,7 e Ft, melyet javaslok a mfüödési
állami tiímogatások évk<jzi váItozźsa céltartalék
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Osszesen: -3.350,4 e Ft + 40,7 eFt - 3.391,1 e Ft

A 3.391,1 e Ft megtakaľítĺĺs összegével javaslom megemelni a mfüödési cél és általaľros
taľtalékon be|il az állami trĺmogatások évktĺzi vá|tozźsa e|őirźnyzatźń.

A Képvise1ő-testiilet
- az Önkormźnyzat kiadás 11108-02 cím - kĺitelező feladat _ mfüödési Íinanszítozźĺsi
kiadásokon belül az iĺanyítószervi támogatásként folyósított támogatas kiutalása
eLóirtnyzatań| 3.39I,1 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos
taľtďékon belül az állami támogatások évközi vźiltozása - kötelező feladat _ céltartalék
e|óirźnyzatźtta,
- a Józsefuáľosi lntézménymfüödtető Kĺizpont 72|03 cím - kötelező feladat _ bevételi
intézményi mfüödési bevétel előirźnyzatźú 407,0 e Ft-tal megemeli, a működési
ťtnanszítozáson belül az irźlnyitőszervi tźlmogatásként folyósított támogatás fizetési szźĺnltn
tĺjľténő jőváírás e|őirźnyzatát |16,f e Ft-tal csökkenti és ezze|' egyidejűleg a kiadás dologi
étkeztetés céljellegu eIőirźnyzatát 290,8 e Ft-tal megemeli.
- a Józsefuaľosi lntézménymfü<idtető Központ 72102 cím - kötelező feladat _ bevételi
intézméĺyi mfüödési bevétel e|óirźnyzatát366,3 e Ft-tď, a mfüödési ťlnanszítozási bevételen
belül az irányítószervi trĺmogatrĺsként folyósított tiĺmogatas fizetési szźtmlźn történő jóváíľása
előirźnyzatát 3.274,9 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejĺĺleg a kiadás dologi étkeztetés
célj el le gii elíjir ány zatát 3 .6 4 1,2 e Ft-tal c sökkenti.

1 1./ Téves ro gzítés miatti konekciók, átcsopoľtosítások.

a) A Józsefuĺĺľosi Közterület-feliigyelet 2013. évi pénzmaradványáná| |.067,0 e Ft
mrnkáltatót teľhelő jĺírulékok és szociális hozzájźru|źsi ađó kiadas 30105 cím helyett a30104
címre keľĹilt a kĺiltségvetésről szóló rendeletben. A konekció indokolt.

A Képviselő-testtilet
- a Kdzterĺilet-felügyelet 30104 cím kiadás - önként vtl||aIt feladat _ munkáltatót terhelő

járulékok és szociális hozzźljźtrulási adó e|őirźnyzatań| 1.067,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
30105 cím - kĺjtelező feladat - munkáltatót terhelő jrírulékok és szociális hozzźljźtruIźtsi adó
e\őirźnyzatźna'

b) A Vaľosiizemeltetési Szolgálat 80102 címen a pétumarađvany igénybevétele kĺitelező
feladatra került rögzítésľe az onként vállalt felađat helyett, ezért a korrekció indokolt.

A Képviselő-testĹĺlet
- a Jőzsefuĺĺrosi Varosiizemęltetési Szolgálat 80102 cím bevétel működési eloző évi
pénzmaradvźny alaptevékenység ellźtásźia tĺjľténő igénybevétele - kötelező feladat _
előitźnyzatárőI I.077,0 e Ft-ot átcsoportosít a bevétel miĺködési elozó évi pénzmarađvźny
alaptevékenység ellátásaĺa t<jľténő igénybevétele - önként vállalt feladat _ előitźnyzatáta.

12.ĺ ACsaládsegítő és Gyermekjóléti Központ nagyértékiĺ eszkozbeszęrzésés telefonkĺj zpont
kiépítése céljából intézményi költségvetésen belüli átcsoportosítást kezdeményez
jőváhagyáva,

A Képviselő-testĹilet
- az onkorményzat kiadás 11108-02 cím - kijte|ező feladat _ mfüĺjdési finanszírozási
kiadásokon belül az irźnyítőszewi támogatásként folyósított támogatás kiutalĺĺsa
e|oirźnyzatárőI 629,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadĺás fe|ha|mozźtsi finanszíľozasi kíadźtsokon
belül beruházás, az irźnyítőszerui támogatĺísként folyósított tĺímogatás kiutalása - kötelező
felađat _ eloir ány zatfu a.
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- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím _ kötelező feladat _ bevételi miĺkcidési
ťtnanszírozasi bevételeken beliil azfuányítőszewitźtmogatásként fotyósított tamogatas fizetésí
szám|źn t<jľténő jóváírása e|őirźnyzatźrő| 629,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhďmozĺĺsi
ťlnaĺszíĺozási bevételeken belül az itányítőszerví tźtmogatásként folýsított támogatas fizetési
szám|án tcjľténő j óváínása e|oir źny zatár a.
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺĺzpont 40100 cím _ kiĺtelező felađat _ kiadás dologi
kiséľtékrĺ taryyi eszkozbeszeľzés előirźnyzatźrő| 629,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a beruhazási'
fe|ha|mo zási előh ány zatáĺ a.

13.l A Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ a ľÁłĺop-5.2.5lA-1011-2010-0005 ,,Képet
adunk, képességet fejlesztĺink', ptr|yźzaton elnyeľt pénzeszkozbőI 6.575,0 e Ft keľült az
iĺtézmény számIźtjźn jőváírásra, amely összeggel az intézmény és az onkormányzat
kciltségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testĺĺlet
- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺĺzpont 40100 cím - ĺjnként vállalt feladat _ bevételi

mfü<idési célú támogatás államhźztntáson belĺilről e|őitźnyzatát 6.575,0 e Ft-tal és ęzze|
egyidejűleg a kiadas személyi juttatás előirźnyzatát 2.400,0 e Ft-tal, munkáltatót terhęlő
jaľulékok és szocilílis hozzátjźlrulási adó előlĺźnyzatát 650,0 e Ft-tal, dologi e\ófuányzatźĺt
3.525,0 e Ft-tal megemeli.

14.l A Józsefuaľosi Intézménymiĺködtető Központ kĺĺltségvetését és az onkormźnyzat
költségvetését az alábbiak miatt kéri módosítani.

a) Az óvodĺíkbő| és az iskolríkból átvett személyek munkaköre az év első félévére alakult
ki, ezért a szemé|yekhez kötött béľek és jarulékok és hoz-zá kapcsolóđó utazási költségtérítés
ľendezése szfüséges az intézményi költségvetésen belül.

A Képviselő-testtilet
- a Józsefuarosi Intézménymfüĺidtető Központ 72I0I cím _ k<jtelező feladat _ mfüĺjdési
ťtnanszírozási bevételeken belül az irźnyítőszervi tĺímogatásként folyósított tlímogatás fizetési
számlźn tĺiľténő jővźirźsa e|őírźnyzatźra 3.367,| e Ft-ot átcsopoľtosít a72|03 cím =ktitelezőfeladat működési ťĺnanszirozási bevételeken belül az itźnyítőszervi támogatasként
folyósított trímogatĺĺs fizetési szźlm|ántĺirténő jőválĺźsa eiairanyzatáiő|.
- a Józsefuaľosi Intézménymfüĺidtető Központ 72103 cím - kĺĺtelező feladat _ személyi

juttatás ezen belül a ľendszeľes személyi juttatás e|őfuányzataÍő|2.1|2,8 e Ft-ot, a közlekedési
ktĺltségtérítés előiranyzatźltő| 683,7 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális
hozzájźnulási adó előirányzatálÍő| 570'6 e Ft-ot átcsoportosít a72I0I cím - kĺitelező feladat -
személyi juttatás ezen beltil a ľendszeres szeméIyi juttatás e|őitányzatźra 2.|12,8 e Ft-ot, a
kĺizlekedési költségtéľítés előirĺínyzatźlta 683,7 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jrárulékok és
szo ci áli s hozzáj aru|źtsi adó e|őir źny zatát a 57 0,6 e Ft- ot.

b) A Deĺík-Diĺ* nltalanos Iskola 2OI2. évi ktitelezettségvállalásain beliil 82,0 e Ft-ra
nem volt k<iltségvetési fedezet. A kifizetés a péĺumarudvlány jóvrĺhagyása előtt a Központ
teljesítette az Iskolaigazgatő köte1ezettségvá||a|źsát, ezért javaso|t a 72103 címen belüli
átcsoportosítás j óvĺĺha gy źsa.

A Képviselő-testtilet
- a Józsefuarosi lntézmén5lmiíködtető Kĺizpont 72|03 cím ťlnanszírozźsi mfüödési
bevételeken beltil az irźnyítószervi támogatásként folyósított tĺĺmogatźs fizetési számlán
történő jőváírása - kötelező feladatok eLőlĺźnyzatźttő| 82,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
ťlnanszírozźsi mfüödési bevételeken beliil az irźnyítőszervi támogatasként folyósított
támogatĺás fizetési szźlm|źn töľténő jóváítása - ĺjnként vźů|a|t feladatok _ e|ókźnyzatfua,
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- a Józsefuiírosi Intézményműkódtető Központ 72|03 cím kiadás - ktĺtelező feladat _
személyi juttatás rendszeres személý juttatźs e|óirźnyzataÍőI25,0 e Ft-ot, munkákatót terhelő
jarulékok és szociális hozzźtjarulási adó e|ófuźnyzatźltőI 57,0 e Ft-ot átcsoportosít a72|03 cím
- tinként vźú|a|t feladat - személyi juttatás továbbképzés előiľanyzatára 25'0 e Ft-ot,
munkáltatót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzájźm|źtsi adó eloirźnyzatfua57,0 e Ft-ot.

c) A Józsefuaľosi Intézménymfüödtető KÓzpont átkölt<iztetésekoľ a nevelési ágazat
a|ka|maz,ottai tű|őrávtak, ez,ért az, int.ézményi költségvetésęn belĺi|i áÍcsopoÍ'osítás inĺlokolt'

A Képviselő-testtilet
- a Józsefuarosi Intézménymfüödtető Központ 72I0I cím _ kötelező feladat _ működési
ťlnanszítozási bevételeken belül azitźnyítőszervitźlmogatásként folyósított támogatás fizetési
számlán történő jőváfuása e|őirźnyzatáÍőI 47,0 e Ft-ot átcsoportosít a 7fI02 cím _ kcjtelező
feladat működési finanszírozĺĺsi bevételeken belĹil az iľĺínyítószeľvi támogatásként
folyósítotttámogatásfizetésiszźm|źntöľténő jőváításaeLőirźnyzatáĺa.
- a Józsefurírosi Intézménymfü<idtető K<ĺzpont a 72I0l cím - köte|ező feladat _ személyi

juttatás tulóra eloírźnyzatáÍő| 37,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru|ási adó előirányzataľól l0,0 e Ft-ot átcsoportosít, a72I02 cím - kĺjtelęző fe|adat -

személyi juttatás tulóra e|őfuényzatźra 37,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jarulékok és
szociális honájaru|ási adó e|őirźnyz.ataľa 10,0 e Ft-ot.

d) A Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ 72|03 cím kĺiltségvetésén beltili
átcsoportosítas szfüséges táppénz hozzájáru|źts elszámolás költségvetési feđezet biztosítása
érdekében.

A Képviselő-testiilet
- a Józsefuáľosi Intézménymfütidtetési Központ 72103 cím - kötelező feladat _ személyi

juttatás, ezen beltil a rendszeľes személyi juttatás előirźnyzatźrőI253,5 e Ft-ot, a munkáltatót
terhelő jaľulékok és szociális hozzájtru|ási ađó előirtnyzailín belül a szociális hozzájáĺulási
adő előirźnyzatarőI 68,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a munkáltatót teľhelő jaĺulékok és szociális
hozzájarulási adó előirźnyzatlín belĹil atźrypéĺlzhozzájźru|ás e|óirźnyzatálra.

e) Az Jőzsefvfuosi]Intézménymfü<ĺdtetési Központ bevételi tĺjbblete 659,0 e Ft (térítések,
továbbszámIázások), melyet a dologi kiadásaira kívan fordítani.

A Képviselő-testület
- a Józsefuáĺosi Intézményműk<idtető Központ 72I0I cím - kötelező feladat _ bevételi
intézményi műkĺjdési bevételek e|őirźnyzatát és a kiađás dologi elokźtnyzatźLt 66,0 e Fĺtal
megemeli. ..:,.--, 

.

- a Józsefüárosi lntézménymfüĺjdtető Központ 72103 cím - kötelező feladat _ bevételi
intézményi műk<idési bevételek e\óirźnyzatát és a kiadás đologi e\őirtnyzatźLt 659,0 e Fĺtal
megemeli, ebből köztizemi díjak 182'0 e Ft.

Đ A Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Kĺizpont 7fI03 cím ľehabilitációs hozzźtjźtru|ásí
adő befizetéséhez 2.196,0 e Ft fędezet biztosítása sziikséges. Az intézméĺy źfa
visszatértilésből és kamatbevételből ezt az összeget rea\izźita, ezért javas|om az intézméĺy
bevételi és kiadási elólĺányzatának megemelését.

A Képviselő-testĹilet
. a Józsefuaľosi Intézményműködtetési Ktizpont 72103 cím - kötelező feladat _ bevételi
lntézméĺyi mfüĺjdési bevétel e|óirźnyzatát 2.196,a e Ft-tal áfa visszatérülés és kamatbevétel
címén, valamint a kiadás dologi rehabilitáciős hozzájaru|as előkźnyzatát 2.|96,0 e Ft-tal
megemeli.
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1,5.| Az onkormanyzatkźtýúkár térítésre tervezet|S0O e Ft-os eLőlĺźnyzat az eđđígbenyújtott
jogos kaľigényeket nem fedezi, ezért év végéig további 500,0 e Ft kiegészítés sztikséges'
Javaslom az onkoľmányzat 11706-02 cím dologi e|őirźnyzatán belĺĺl a peres ugýek
e|óirźnyzatról töľténő átcsopoľtosítást.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzatkiadás I|706-Of cím _ kötelező feladat _ dologi, ezen belül a peres ügyek

e|óirěnyzatĹfuól 500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11406 cím dologi e|őirányzatára.

Iv. Előzetes kiitelezettségvátlalások

|.| A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. szeptembeľ 09-én taľtott tilése
keretében tźttgyalta a,'Konténeľek beszerzése a Teleki téri iđeiglenes piacra bérleti szeruődés
keretében'' tareq kijzbęszerzési eljáľrĺs eredményének megáll apításźra vonatkozó javaslatot.
A Bizottság az e\őterjesztés mellékletét képező Bíľálóbizottság jegyzőkönyve és az egyéni
bírá|ati lapok alapjtn úgy dĺintĺitt, hogy a Kbt. 76.$ (1) bekezdés b) pontja aĺap1an a
kozbeszerzési eljarást eredménytelenné nyilvánítja, valamint dtjntĺjtt aľľól, hogy 2013.
november 30-ig, hatźtrozott időtaĺamri konténer bérleti szęrződést köt a Mobilbox Konténer
Keľeskedelmi Kft.-vel. Az új kĺizbeszerzésí eljarĺĺs megindítására vonatkozőan javaslom,
hogy a teljesítés időtaľtama 20|3. december l-jétől 2014. március 3l-ig taľtson, melynek
a|apjźn a elózetes kötelezettségvállalás szfüséges a 2014. első hlíľom hónapjaľa cĺsszesen
bruttó 6.477.000,- Ft összegben.

2./ A Képviselő-testiilet a 24312012. (V['19.) szźtmtĺ hattrozatban úgy döntött, hogy a
Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuarosi onkormányzat 3 éves időszakĺa vagyon-, és
felelősségbiztosítási, továbbá gépjármű casco biztosítási szoIgá|tatásrakozbeszerzési eljáĺást
indít. A szolgáLtatás becsült értékét évente bruttó 20.000.000 foľintban, 3 évľe összesen bruttó
60.000.000 foľintban ti|apítja meg' ezen cisszegre 20I3-2O|5. évi költségvetések teľhére
előzetes ktitelezettséget vállalt. A COVERITAS Biztosítási Alkusz és Tanácsađó Kft.
felméľte az tinkormányzati vagyonelemek értékét, mely szerint az <inkoľmányzati
intézmények összesített biztosított vagyonértéke a jelenleg 18 891 4781OO FĹ1ól
22 942 480 000 Ft-ra, míg a 100 %-os önkormrínyzatitliajdonú tĺíľsashazak és a hozzátártoző
helyiségeinek biztosítotti vagyonéľtéke 2139I34| 8|4 Ft-ľól 43 II0 540 000 .Ft-ľa
emelkedné. Mindezek a|apjźn megsztintetésre keľiilne a jelenlegi 30 és 50%-os
alulbiztosítottsági szint. Mindezek figyelembe vételével javaslom a hivatkozott képviselő-
testületi hatźlrozat módosítlísát, oly módon, hogy évęnte a szo|gáItatásľa 30 millió Ft keľĹiljön
meghatározźsra.

Fentiek alapjźn kérem az a|ábbihatźnozatijavaslat elfogadasát, egytńta| a Magyarorczághe|yi
onkotmányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXxXx. töľvény 143. $ (4) bekezdés c) pontjában
foglaltak alapján az alábbi ľendelet-teľvezetetterjesztem elfogadásľa a Képvi.qe|ő-testtilet elé.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testület r'igy diint, hogy

1. a Teleki téri ideiglenes piacľa konténeľek béľletére }}I4.januríľ 1-jétől 20t4. maľcius
3l-ig teľjedő időre előzetes kotelezettségetvá|Ia| 6.477.0OO,- Ft összegben , a2014. évi
költségvetés terhére, melynek fedezetéül a helyi adóbevételt jelĺili meg.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|3. szeptember 1 8.
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felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy a hatátozat 1. pontjában foglaltakat a 2014. évi
költségvetés készítésekor vegye fĺgyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a20I4. évi költségvetés készítés

a 243 l 20 12. (vII. 1 9. ) szźtmű hatfu ozatát az alźhbiak szerint módosítj a :

;,1. Budapest Főváľos VIII. keľü|et.Tózsefuárosi onkoľmányr,at} éves iĺlťĺszakra.
vagyon-' és felelősségbiztosítási, továbbá gépjáľmű casco biztosítási
szolgźitatástakozbeszerzésieljarástindít.

2. a szo|gálltatás becsült értékét évente bruttó 30.000.000 forintban, 2 évre
ĺisszesen bruttó 60.000.000 forintban á||apítjameg, ezen ĺisszegre 2014-2015.
évi ktiltségvetések terhéľe előzetes kötelezettségetváIIaI, melynek fedezetéül
az ĺinkormány zat saj át bevételét j elcili meg.

3. felkéri aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a közbeszeruési eljarás
lefolytatásĺĺra.

4. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakat a 2014-2015. évi
költségvetés készítésénél vegye figyelembe.''

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1 8.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatźrozat 3. pontjában foglaltakat foglaltak a2014. évi
és 2015. évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. évi.20I5. évi költsésvetés készítése

Budapest, 2013. szeptember 09.

f.

3.

,*ĺ-q1
polgáľmesteľ

Tĺiľvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

.ĺ^,,,fuĘ.t4
dr.Mésžar Eľika

a|jegyző

t;
201J slin Ü9
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Kłfuĺyuĺ;šes$ĺÍ.łĺí
š{crJĺŕ ŕo Et Ěłetregő s ségiÍ ľĺÍ.ľsĺł'ľĺÍg

Bueĺapest ř.őváľos VIII. kgľiilet Jtxsęľváľo.si CIľrkonnitnyz:,aĺ.Ít 20l3. érli

kohsćgr.etćseľiil szó|ĺi 9.'tÜ13. ťn'22.) sza.mú önkonĺttnyzati renĺle|etĺinek
łnidosÍtrłsáhĺx kapcsolĺlĺJťi ĺlolĺutrrentaęi(iiiát r'Élenrónľezés ceĘĺíliĺĺl megkiiłĺlte a
Ĺ].Ĺ'. ,Ąuclíĺ' KŁitryr,vizsgei|ó Kfi." annälĺ teľinész'etęs tfiťĺai .<1ľ. ĺizellelleĺíi lstł'án kanrarai
tag knnyvv izsgzilŕĺ ľćsaćrc'

ĺĄ. ktiltsegvet*si ľcndelct nttit|osÍtáŠáľä vonatkozŕlan ktĺfelgzó éľvćnyĺi jo'gszĺrbáIyi
e|őĺľások vonaÍkoztlalĺi me|yek:

Ýj aľ. Á}laiĺháztaľlásľcil szĺilĺl 2Ül l" év:i' ęyg$" ĺtĺryéľĺ'y 34-35. *t*aibarl,
r'alnntiĺlt

$ aZ Ąltanrháztaĺtłisľtrl sz.ó|ń töĺveny vrgľehajĺasal.ól szĺlll
3ó.t..20 l l " { Xil. 3 l ') Koľĺn. ľendelet 42-44. $'.aibĺrn talállraĺolĺ.

Á t.öľvón3,ességi, sza|rá|y,szeľĺĺségi szempontok alapjĺĺn e|vĺógzett vĺzsgáln'f Í.br'mai

ós taľtll m i előÍ ľĺisok lret* ľtásáľa ĺľá n.yu lt

łł, &z' Ónkoľmányzat 20l3. Évi ktlĺtslgi'eĺÚsŕĺiil szo|o 9/2t)t3. ťII.22.1
iirrkĺ.tľmáĺ1,z,'ati ľelrde|etĺinĺ:|< rnĺrđosítĺłstir:ĺr lraľmaciik alkalotnľnal keľ,Ĺil sclľ,

mely$g1 Í} bevćtel*k é's kiadások ĺĺĺössz:ege 1s8 416. V. ,Fx-ĺaI kęriil
tlrcgctlre ld'sľe . 

ł
* Á n,tÍiköclesi lrer.ételskęn lreliil az intézméĺlyi mriköđés.i .o.evótelek

l47 98q I:; I;t {'ss7's$ti" üz łllamĺ tĺíĺrrĺęatásĺlk l8 999 [i lrt tigszegu. valaĺłrint-

ŕI műkiidési cé|tl tárnclgatás Áht.-on bĹ.ltilľől .9 928 H Ft tlsszeg'íi

c.l(ĺiľĺil11'7'61ainak n.drłękeđÚssl:e ĺesz ̂ [avaslaÍot az .Eliĺtcricszĺłr.



,. A ĺ'clhatnrołasi bcr,ćt*lck tekiileĺÉberl a f.clhłrlnrozzisi celu átr.ctl

pćnz-eszktizęk l l 5t'0 ĺ;, Ft (ĺsszegĺt e|tliľán1:z-atainak liÖvckedésérę kerĹil soľ.

nrel -r,ęt a paľkĺlltis lnegr'á ltás bevćtcl i t tihb lętc eľednrén}'.ĺ.z.

ĺ Ą kiaĺlástlk tekirr{etóllcł.l ťl mĹi.ktjdési kiaĺĺások össz'cssć.gqhen

|2.{.l]:i l::' [jt-ral. a íŁlhalmozási kiadások tlsszesĺegébcn 64 00l [: Ft.ĺal

kcľĺilnck lncgen.relesľc. Á t.e|.lratrllozáĺĺi kiaclásokon bęlĺiI a heľuházások

243 l09 h. t..l-talt a l.elĺriĺĺásĺlk 278 4ó5 I:i ĺ;ĺ-taI keriilnek megeĺne|ćsľe. nre|1'

eliiiľérn.vzaĺł-nqiv.ekedéscĹ pľĺriekĺekĺrez (|ĺ'|'J ÍJęlvłĺľos II. i.iĹem- Aur(lł:a u|.ciri

l'cnĺ1e l ii) kapcsłrloĺĺnak -

Ą lbllrłr|nĺĺlz-asi kiaelłísĺ:lk kĺjzött az eg1.cb Í.cthalmozási kiac|ás'ĺtk

elŕiiľĺltny.zaĺäi:ĺlak,ęsĺĺkkgntćserc is sQľ k*ľĹil; nlelytlol 264 300,ľ.I.t a KisÍhlu

K.Íi. ĺilĺnt vćgzendo üzleti r,agyĺrlinal r'al,ó gazd'alkoĺĺás (l lfrü2] szakľelaĺlaĺ

c lĺi i ľi.in'}'z^aÍai nalĺ rĺ:nĺlczĺíse'hęz lĺapcsolidik.

Á, t.clhaĺnlozási celtaľtalękok 2ll 707 li tjt-tal ľelhasz"nĺ{lásľa keri'ilnęk.

llrel'v-.błil l:i zgl E }:t az LitI lłe}rĺá.rcls [1. ĺitęméhez.91 91(r ľi llt azÁrłľiľa

rltcai ľcnelęlii ľ*ilesztésŁ.heř. kapcso|rlĺ.iik' .Limollett ĺ paľkclĺĺi nregváltłistiól

a'ĺĺođťl ttĺb[iĺęt.heľłćtelĺ.lĺ lratást{ľä a ĺb|halmozási céłtaľtĺtlekok eliii.ľän1:zaĺai

l I 50(} ľl l=t-tal nonck.
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Béľkompenzáció

tI/2 ezer forintban

Sořszám Intézmény megnevezése
költségvetési

cĺm
20l3.június-július hónap

u€vc[cl
(Íinanszíľozás

működési
bevéteI

felügyeIeti
.żôÉ; +Áń \

kiadás
személyi
juttatás

kiadás
munkaadót

terhelő
jáľu|ékok

kiadás
összesen

Po|gármesteri Hivatal 7220f 914, 719,7 194,4 914,1

2 Kłizterület-felü gyelet
30100

0,( 0,0

- Köáerülerfelügye|eti fel.
30101

818,a 644,5 t74,0 818,5

'kerékbilincse|ési fetadatok
30103

174,: 137,2 )t-t 774,3

.keruletőrséei feladatok
30104

318,1 297,8 80,4 378,2

-parkolási feladatok
30105

748,: s89,4 ls9,l 748,5

J
Józsefvárosi Családsegítő és

Í]warmalziÁ|Áĺi k^'n^nŕ 40100 1 302,: I 025.5 276.8
I 302,3

4 5sziľózsa Gondozó Szo|gála 40100-01 947,l
745,1 20|.Ą 941,1

5 Egyesített Bölcsődék 40100-02 2 569,1
2 o23.Ĺ 546.2

2 569,2

o Egészségügyi SzoIgá|at 50100 4190,1 3299,3 890,8 4 190.1

Intézményműködtető
Kłi7nnnŕ 0,( 0,0

ktzpont 72101 335'ĺ 264,4 71,4 335,8

Nevelésí intézmények és
hnlnclírlc míi|rnđĺptéce 7f10f 150,: l 18,ć 150,7

oktatási intézmények
működtetése

72103 t 270,! 1 000,4 270,1 | 270,5

7 Tátika ovoda 72700-04 218,1 17l.'l 46.3
218,0

I Gyeľek.Virág ovoda 72100-05 567,1
446,Í 120.6

567,2

o Kincskereső ovoda 72tOO-06 379,t
298.8 80.ŕ 379,4

l0 Napraforgó ivoda 72100-07 f59,1 204 259,6

lt Várunk Rád ovoda 72100-08 f64,1 208.( 56.1
264,r

t2 Napsugáľ ovoda 12t00-09 144,1
713,4 30.7 144,r

13 Százszorszép óvoda 72700-to 471,
371.4 100J 477,7

14 Szivárvány ovoda 72100-tl 334,1 71.r 334,2

15 Hétszínvirág ovoda 72100-72 280,1
22o.á 59.6

f80,2

t6 Koszorú ovoda 72100-13 |32'ł
104'Ą 28,2

132,6

17 Mesepalota Ovoda 72100-74 398,r
313.? 84.1

398,4

18 Pitypang Ovoda 72100-15 2O3,i
r60.0 43.2

fo3,f

t9 Katica ovoda-Bölcsőde 72100-16 1'r)
568,6 153.4

722,1

30 vá rosüzemeltetési Szoleá|at 0'l 0,0

-lgazgatóság 80101 0,t 0'0

- Jófiúk Biaonsági Szolgálat 80102 0,r 0,0

- Teleoülésüzemeltetés 80103 0,( 0.0

- Lélekház-Lélek Progĺam 80104 0,1 0,0

- Teleki téri Piac 8010s 0,1 0,0

Összesen:
18174,1 t4 3t0,: 3 863.t 18174.1



Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvárosi
Önkoľmányzat Képviselő _ testĺiletének

a 2013. évi köttségvetésről szóló 912013. (ĺĺ.ff .)
ii nkormánvzati rendelete

Budapest [.őváľos YIII. keľiilet Józsefváľosi
onkormányzat Képviselő - testületének

.....120|3. (...) önkorm ányzati rendelete

,,3.$ A képviselő-testtilet az önkormanyzat 2013.
évi ktiltségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási e|őirányzatźú-
intézményfinanszirozÁs és hitel nélki'il
20.888.52l,9 e Ft-ról 21.06l.898'9 e Ft-ra, azaz
Huszonegymilliárd - Hatvanegymi|lió
Nyolcsázkilencvennyo|cezer Kilencszáz forintra
módosítja,

b) mÍĺködési bevételi e|őirányzatái |5.6|7 .330,3

e Ft-ról L5.775.066,I e Ft-ra, az,az

Tizenötmilliárd Hétszázheťvenötmillió
Hatvanhatezer- Egyszźn forinffa módosítja,
szabad pénzmaľadvány |.296.f3I e Ft, azaz
Egymilliaľd - Kettőszázkilencvenhatmillió
Kęttőszázham incegyezeľ fori nt

2013. évi kiiltsĘvetésľől szóló 9ĺf0t3. (n.fŻ.)
önkoľmányzati rendelet módosÍúĺsáľóI

1.$ A Rendelet 3.$ (1) bekezdése helyébe a
következő ĺendelkezés lép:

,'3.$ A képviselő-testtilet az önkormanyzat 2013.
évi költségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási e|őirźtnyzatáú -

intézményfinanszírozás és hitel nélktil
2.|.061.898,9 e Ft-ról 2|.f50.314,8 e Ft-ra, azaz
Huszonerymilliárd - KettőszÁzötvenmillió
Hźromszźutizennégyezer Nyolcszáz foľintra
módosítja,

b) miĺködési bevételi e|óirányzatát 15.775.066,I e

Ft-ról 1 5.95 | .982,0 e Ft-ra, azaz Tizenotmilliárd _
Kilencsázötvenegymi llió
Kilencszaznyolcvankettőezer forintra módosítja,
szabad pénzmaĺadvźny 1.f96.f3| e Ft azaz
Egymilliáľd - Kettőszazkilencvenhatmillió
Kettó szjnharmince gyezer forint

c) miĺködési kiadások e|őlĺźnyzatát 1 5.63 8.020' 1

e Ft-ról 15.757 .1f7,9 e Ft-ra, azÄz
Tizenötmilliĺáľd Hétszźzötvenhétmillió
Szaáuszonhétezer -Ki|encszźlz foľinta
módosítja,

d) működési többletét I.f75.54|,2 e Ft-ról
1.314.169,2 e Ft-rą azłz Egymilliárd
HáromszÁztizennégymillió
Szághatvankilencezer Kettősr'áz forinĺa
módosítja,

e) felhalmo zźsi feltĄítás i bevételek e|őtĺ ány zatátt

3.76I.848,6 e Ft-ról 3.777.489,8 e Ft-ta, azaz

Hárommilliárd - Hétszázhewenhétmillió
Négyszáznyolcvankilencezer Nyolcszázszáz
forintra módosítją szabad pénzrnaradvány

705.99I,0 e Ft, azaz Hétszazötmillió
Kilenc százki lencvenegye zm forln|

Đ felhalĺnozási kiadasok e|őirányzatált
4.871.657,8 e Ft-ról 4.925.927,0 e Ft-ra, azaz

illiárd Kilencsz.ázhuszonötmillió

c) mtĺködési kiadások e|őlrźnyzatźú 15'7 57.127,9

e Ft.ról |5.881.542,5 e Ft.ra, azazTaeĺótmilliárd
Nyolcszáanyolcvanerymillió

otszźunegyvenkettőezeľ - otszĺz forintra
módosítja,

d) működési többletét 1.31'4.|6g,f e Ft-ľól
L.366.670,5 e Ft-ra, azuz Egymillirárd
Hátr omszÁzhatvanhatmil lió - Hatszázhetvenezer
otszźz forintra módosítj a,

e) felhalmozźsi fe|t$ítási bevételek előirźnyzatźÍ
3.777.489,8 e Ft-ról 3.788.989,8 e Fi-ra. azaz
Hárommilliárd - Hétszánnyolcvannyolcmillió _
Kilencszázĺryolcvankilencezer Nyolcszáz foľintľa
módosídą szabadpélumarudvźny 705.99I,0 e Ft,
aZAz Hétszá.s'ötmil'|iő
Kilencszíz,kilencveneryezer forint

Đ felhalmozĺsi kiadások e|őiränyzat.ái

4.9f5.927,0 e Ft-ról 4.989.928,3 e Ft-rą azaz
Négym i lliárd _ Kilencs zÁnly o|cv ankjlencmillió _
Kilencszázhuszonnyo l ce zer - }Jáłr omszáz for ntr a



Kilencszĺázhuszonhétezer foľintra módosítja,

g) felhalmozási finanszíroz,źsi hiránya 87|.7f3 e
Ft, azAz Nyolcszĺzhetvenegymillió
Hétszízhuszonhárom ezeľ forinĹ

h) felhalmozási kiadási hiĺányát 403.818 e Ft-ról
44f.446,0 eFt-ra, azaz
Négyszázne gyvenkettöm i l l ió _
Négysáznegyvenhatezer forintra módosítj a,

i) hitel törlesztés összege 87I.723 e Ft, azaz
Nyo lcszázhefu enegymillió
Hétsz,ázhuszonháľom ezer forint,

j) intézményťlnansziroz,źls cisszegét 6.3 5 1 .|l 1,3 e
Ft-rő| 6.397,953,4 e Ft-ra' azaz Hatmilliárd _
Hfu omszźzkilencvenhétmillió
Kilencszrázötvenháromezer Négyszáz forintra
módosítja, ebből a kerĺileten belüli
pénzmaradvány elszámolása miatti duplrázódó'
ĺĺsszegét I.084.126 e Ft-ban á|lapitjameg.''

módosítją

g) felhalmozási ťlnanszírozási hiánya 87I.7f3 e
Ft' azaz Nyolcszázhetvenegymillió
Hétszźzhuszonhárom ezer forint.

h) felhalmoási kiadási hiányátt M2,446,0 e Ft-ról
494.948,0 eFt-ra,azflz
Négyszázkilencvennégymi llió _
Kilencszaznegyvennyolcęzer forintra módosí$ a,

i) hitel törlesztés összege 87|.7f3 e Ft, azaz
Nyo lcszázhetvenerymi l I ió _ Hétszźzhus zonhárom
ezer forint,

j) intézményťtnanszírozĺls összegét 6.397 .953,4 e
Ft-ról 6.568.876,4 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd _
otszÁzhaw annyolcm i l I ió
Nyolcszáaizenhatezer - Négyszáz forintľa
módosítja, ebbőI a kerületen belÍili
pénzmaradvány elsámolása miatti duplázódó
összegét I.084.126 e Ft-ban ái|apítjameg.''



Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi onkoľmányzat Képviselő - testiiletének

.....|2013. (...) tinkoľm ányzati ľendelete

a2013. évÍ křiltségvetésľől sző|ő 912013. (n.22.) łinkoľmányzati ľendelet módosít.ásáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefürárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az źt||amháztart.ásról
szőló20|1. évi CXCV. törvény 23. $ (l) bekezdésében kapott fe|hatalmazźls alapján, az A|aptĺirvéĺy
32. cikk (1) bckczdćs a) pontjában meghatározott feladatköľében eljárva következőket rendeli el:

1. s A f0|3. évi költségvetésről szóló 9/ 2013. (II.ff.) <inkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3.$ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

''3 
.s ( 1 ) A képviselő-testtilet az önkormány zat f0|3 . évi kĺiltségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási e|őirányzatátt - intézményfinanszirozÁs és hitel néIktil
2I.06I.898,9 e Ft-ról f1.f50.3|4,8 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliĺĺrd - Kettoszźzötvenmillió _
Hár omszáaizenné gy ezer - Nyo lcszĺz forintra mó dos ítj a,

b) működési bevételi e|őirźnyzatát |5.775.066,| e Ft-ról 15.951.982,0 e Ft-ra, azazTizenotmiltiárd _
Kilencszázötvenegymillió _ Kilencszáznyo|cvankettőezer forintra módosítja, szabad pénzmaradvtny
I.296.f3l e Ft, azazBgymilliárd - Kettőszazkilencvęnhatmillió _Kettőszázharmincegĺezer forint,

c) működési kiadĺások e|őirányzatát |5.757.1f7,9 e Ft-ról 15.88L.54f,5 e Ft-ra, azazTizenotmilliárd -
Nyolcszáznyolcvanerymillió _ ÖtszÍnnegyvenkettőezeľ - otszázforintra módosítja,

d) mÍĺködési többletét 1.3|4.|69,f e Ft-ról |.366.670,5 e Ft-ra, az'az Egymilliárd
Háromszźzhatvanhatmil|iő -Hatszźlzhetvenezer - otszźnfoľintra módosítja,

e) felhalmozási felújítĺási bevételek e|őirányzatát 3.777.489,8' e Ft-ról 3.788.989,8 e Ft-ra, azaz
Hĺłrommilliárd - HétszÁznyolcvannyolcmillió _ KL|encszźznyolcvankilencezer - Nyolcszráz foľintra
módosítją szabad pénzmaradvány 705.991'0 e Ft, az'azHétszánotmillió _Ki|encszÁzkilencvenegyezer
forint,

f) felhalmozási kiadások e|óirźnyzatźtt 4.9f5.927,0 e Ft-ról 4.989,928,3 e Ft-rą azaz Négymilliárd _
Ki(encszźanyolcvankilencmillió -Kilencszázhuszonnyo|cezer -Háromszźaforintra módosítją

g) felhalmozási finanszíľozasi hiánya 871.723 e Ft, azaz Nyolcszĺĺzhefuenegymillió
Hétszźz|ruszonhárom ezer forint,

h) felhalmoási kiadási hiĺányát 44f.446,0 e Ft-ról 494.948,0 e Ft-ra ' azAz
Négyszázkilencvenné5ĺmillió _ Kilencsz,áznegyvennyolcezer forintra módosítja,

i) hitel törlesztés összege 87l.723 e Ft, azaz Nyolcszĺďletvenegymilliő _ HétszÁzhuszonhárom ezer
forint,

j) intézményťlnanszirozás összegét 6.397.953,4 e Ft-ról 6,568.8|6,4 e Ft-ra, azaz HatrnĹlliáÍd _
Ö*zá,zhawannyolcmillió _ Nyolcszĺztizenhatezer - Négyszáz forintľa módosítją ebbőI a kerĺileten
belüli pénzmaradvány elszámolása miatti duplĺízódás összegét |.084.|26 e Ft-ban á||apítjameg.''

2.s l. A Rendelet 1. melléklete heýébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. A Rendelęt2. me||éklete 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 Iép.

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

6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

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

8. A Rendelet 8. melléklete he|yébe e rendelet 8. melléklete ĺép.

9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

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

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

12. A Rende|et |f . melléklete helyébe e rendelet l2. mellék|ete lép.

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

l4. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3.$ Ez a rendelet f013. szeptember23. napján lép hatályba.

Budapest, f0I3. szeptember ...

Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



INDoKoLÁS
Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő - testületének

...../2013. (.. . ) önkormányzati rendelete

a 2013 . évi koltségvetésről sző|ő 9 ĺ2013 .(II.fz.) önkormányzati rendelet módosításáróI

Általános indoklás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testĺiletének 2013. évi
költségvetésről szóló önkoľmányzati rendeletének módositása az á|lamhźztartásról szóló 20ll. évi
CXCV. törvény 34. $-ában kapott fe|hata|mazás alapján a képviselő-testületi, źúruhtlzott hatáskörben
hozott dontések, a f0I2. évi pénzmaradvány és annak felhasználása, valamint az á||ami támogatások,
gazdasági események miatt vált szükségessé.

Rész|etes indokolás

1.$ A végľehajtott módosítás kovetkeztében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok
bel ső tartal m át határ ozza mes'.

2.5 Az e|óirányzatok módosÍtĺása miatt a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítása szükséges.

3 . $ A rende|et hattily źú határozza meg.


